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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Første blad i 2016, men samtidig også sidste blad
fra os, inden en ny bestyrelse tager over.
Det har været en turbulent tid i bestyrelsen, og
derfor må friske kræfter tage over, så klubben
kan blive, som Jer medlemmer gerne vil. Det er
jo medlemmernes klub, og der skal være plads
til alle.
Eftersom vi har fået rykket udgivelsen af bladet
med en måned, er det blevet muligt at få trykt
generalforsamlings-materialet heri. Stemmeseler til avls- og sundhedsudvalg er også med, så
husk at følge klubbens vedtægter for indsendelse/aflevering af disse.

til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal
stemmesedlen være sekretæren i hænde senest
4 dage før generalforsamlingen. Stemmesedler
skal være fremsendt eller afleveret i lukket kuvert med tydelig navn og adresse for afsender.
Samtidig vil vi gerne opfordre så mange som
muligt til at møde op på generalforsamling d. 9.
april. Opbakningen er vigtig, for klubbens fortsatte drift, og for den nye bestyrelse især.
Husk der er arrangeret mentalbeskrivelse i Odense lørdag d. 23. april 2016, tilmelding via hundeweb eller via mail. Se mere på hjemmesiden
samt facebook. Tilskuere er meget velkomne.

Stk. 6 Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, j f.§ 5, stk. 3, og § 6,
stk. 2, senest 14 dage før generalforsamlingen,
eller som optryk i klubbladet. De kan afleveres
personligt ved generalforsamlingen eller sendes

Aktivitetsudvalget har et arrangement på Sjælland i foråret, se mere andet sted i bladet.
Med ønsket om et godt berner-år til alle.
Bestyrelsen

2i1-Berner: Berlemo´s Aragon 6 mdr. gammel og
far Kjær´s Dancing With Charlie knap 4 år

Balthazar af Orø (Rufus) på en smuk januar dag
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Generalforsamling

Generalforsamling
Der indkaldelse hermed til generalforsamling i
Dansk Berner Sennen Klub
Tid: Lørdag d. 9. april 2016 kl. 13.00
Sted: Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart
Alle medlemmer af DBSK kan deltage, stemmeberettige er medlemmer,
der er medlem pr. 31.12.2015 og ikke er i kontingentrestance.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
Fremlæggelse af udvalgsberetninger
Forelæggelse af det reviderede regnskab for klub og forskningskonto
til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
7. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent
8. Behandling af indkomne forslag
9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse, suppleanter, avls- og sundhedsudvalget og suppleanter her til
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
Karin Nielsen
genopstiller ikke
Frank Andersen
genopstiller ikke
Hanne Bank Pedersen
genopstiller ikke
Louise Hoff Kloster Lauridsen
genopstiller ikke
Forslag til behandling på generalforsamlingen og kandidater til bestyrelse og
avlsråd skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen (ved sekretæren) i hænde
senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. lørdag den
27. februar 2016.
Sekretærens adresse er: Hanne Bank Pedersen, Alidas vej 11, 8700 Horsens
eller sekretaer@berner-sennen.dk
Der gøres udtrykkelig opmærksom på at der mangler kandidater og
I opfordres til at stille op også til avls og sundhedsudvalget.
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Årets forside 2015

Årets forside 2015
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Tillykke til fotografen Britta Mortensen med billedet af Lærke og Dagmar!
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren
Når bladet kommer ud er foråret i gang og de
første 3 måneder af 2016 er allerede ovre – som
tiden dog går alt for hurtigt.
Jeg kan se at der stadig er nogle der mailer til
den gamle mailadresse på bladet – og vil gerne
opfordre til at I kun benytter den nye – som er
bb@berner-sennen.dk – så er det nemlig kun en
mailboks jeg skal tjekke.

Ikke så meget mere fra mig i denne omgang –
blot den sædvanlige opfordring til jer alle om
at indsende skønne billeder, sjove videoer og
smukke historier ind til vores blad.

Mange hilsner
Nefer

Dejlige Sofus

Bora (4½ mdr.) på opdagelse i
efterårets blomsterbed

Far & søn ( Sennetta´s Columbo & Harthin´s Quarterback)
nyder en smuk solnedgang i frost & sne

Vipsennen Vinnie født okt 2015 - Vipsennen Zindy
født nov 2005 - Vipsennen Xola født april 2010
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Still going strong

Still going strong
Hvem er den længst levende berner i danmark?

Er din hund ny på sgs listen

Er din hund fyldt 9 år, så tilmeld den ”Still going
strong” listen
Skriv til:
Lise Kjær, Skolegade 17, 8723 Løsning,
tlf. 40842048, kontakt@kennel-kjaer.dk

Vi vil gerne hylde vores gamle
bernere på sgs listen, så alle
jer med hunde på listen opfordres til at sende billeder ind.

Husk at oplyse hundens stambogsnavn, stambogsnr, fødselsdag og forældrene med stambogsnr. også.

Født

Køn

13.05.2004
26.07.2004

Tæve Euro Kensen Edna.
Tæve Favitea’s Nanett

Navn

05.09.2004 Tæve Bernerhøjen’s Gitane
12.10.2004
27.02.2005
05.05.2005
15.05.2005

Han
Tæve
Tæve
Tæve

Aslaug’s Maximilian
ZuiZui’s Gucci
Hansennen’s Pepsi
Bernerhøjen’s
Kimberlee
27.07.2005 Tæve Dörte vom BlumbergLand
28.08.2005 Han Aristo Bernese Coby
08.11.2005 Tæve Vipsennen Zindy

Troværdighed af denne
liste er vigtig, husk derfor
også at afmelde hunden,
når den ikke er længere
lever. Pr. 1/1-2016 slettes hunde der er over
12 år automatisk. Såfremt de stadig lever,
bedes dette meldes ind på overstående
mailadresse.

Far

Mor

Kabi’s Shannon
Maglód-Falvi Iq Joker
Junior
Tannhauser Des hautes
Vernades
Macis Enzo
Tertzo’s Timba
Duevang’s Nerman  
Maglód-Falvi Iq Joker
Junior
Julius vom Vogtlandhof

Mibu Ciana
Favitea’s De Merlot

Jeba
Duevang´s Qvinnie

26.11.2005

Tæve Bernerhøjen’s Ophelia

Vollenweider’s Bastian
Knucklehead Av Lee
Armand
Bangshåb’s Bogart

26.11.2005

Tæve Bernerhøjen’s Odette

Bangshåb’s Bogart

01.12.2005
01.12.2005
05.12.2005

Tæve Aslaug’s Nutella
Han Aslaug’s Nutaraq
Han Ber Moscow’s
Pontoppidan

Möllelyckans Hamlet
Möllelyckans Hamlet
Ponto

Tertzo’s Yalta
Aslaug’s Labre Laura
Nana’ Queenie
Hansennen’s Chiquita
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Gunda V. Alten Holz

Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Aslaug’s Labre Laura
Aslaug’s Labre Laura
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
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Still going strong

Født

Køn

Navn

Far

Mor

05.12.2005

Ponto

25.11.2006

Favitea’s Florian
Kohavens Cæsar
Bellog´s Isak
Kohavens Cico
Kohaven’s Cico
Minas 2 Av
Hennumkroken
Minas 2 Av
Hennumkroken
Don Vom Bärligarten

Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Von’Pedersen’s Rosita
Biska Exclusive Kensen
Kabi´s Dee-Dee
Ka Limbo´s Ikira
Ka Limbo’s Ikira
Tertzo’s Waikoloa

Tæve Ber Moscow’s Janis
Joplin ”McGee”
08.02.2006 Tæve Yepa’s Bianca
05.04.2006 Tæve Euro Kensen Icequeen
27.06.2006 Tæve Jolie
04.07.2006 Han Banehaven´s Dalton
04.07.2006 Tæve Banehaven’s Decibelle
28.07.2006 Han Pa-Di Sinclair’s
Bacchus
28.07.2006 Tæve Pa-Di Sinclair’s Babette
Tæve Laica Vom Bergfelder
Land

Tertzo’s Waikoloa
Ive Von Gramont

Lidt vinter har vi da haft. Lille Strands Isolde på
knapt 10 år har nydt at løbe rundt i sneen

Kjærs Enya med sin bedste ven “Centimeter” på
11 år (“og det er MIG der bestemmer”)
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Silje 2 år og Barney 1½ år bedste venner
– Barney kom med siger hun

Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Tak for sidst. Sådan kan man jo godt skrive, når
så mange var mødt op for at deltage i uddeling
af hitliste-præmier i Nyborg. Dejligt at få lov at
uddele præmier til så mange aktive hunde og førere. Spørgsmålet fra os, i aktivitetsudvalget, er
om vi fortsat skal uddele i Nyborg eller I synes
Hasmark er et mere naturligt sted i forbindelse
med prøverne på klubudstillingen. Det bliver en
af de ting aktivitetsudvalget skal have fundet ud
af i løbet af året.
Kom gerne med Jeres input. I kan sende en mail
til aktivitetsudvalget på akt@berner-sennen.dk
Siden sidst har vi haft et arrangement på Sjælland med Dog parkour. Der var fyldt op på holdet, og alle havde en rigtig god dag. Biana, som
underviste, syntes alle havde været rigtig gode
til det, og hun nød at se så aktive bernere.

Senere var der så balance og krops-kontrol
i Jylland. Her var der to hold med engagerede
deltagere. Svend, som underviste her, var også
imponeret over de aktive hunde. Skønt hvis vi
kan være med til at vende folks opfattelse af en
berner sennen som en lidt tung og doven hund,
til en aktiv hund der gerne tager i mod udfordringer.
Det er i hvert fald nogle aktiviteter vi vil arbejde
på at gennemføre på et senere tidspunkt, 0g det
er dejligt at lave arrangementer, når I er så flittige til at få Jer tilmeldt, og gerne kører efter det.
Til maj har vi LP-træning med Ulla Hobert på
Suså træningsplads. Så hvis du trænger til at få
pudset nogle øvelser af inden Hasmark, så meld
til. Husk øvelsesprogrammet er lavet om.
Denne dag er der også plads til deltagere uden
hund – se mere andet sted i bladet for tilmelding.
Aktivitetsudvalget

Bernerdalens Lakka siger Hej til jer alle.
Hun er sådan en dejlig og glad hund

Berner Emmas Quest for Quasimodo alias Bono
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Præmieuddeling – Årets hunde 2015

Præmieuddeling – Årets hunde 2015
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Præmieuddeling – Årets hunde 2015
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Stemningsbilleder fra Dogparkour den 9. januar
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Nyt fra aktivitetsudvalget
Stemningsbilleder fra
Balance og Kropskontrol den 30. januar

Nyt fra aktivitetsudvalget
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Kom til en lærerig dag med LP træning
på Sjælland den 21. maj 2016!
Ulla Hobert kommer og laver LP træning med os. Ulla har haft Bernere i mange år,
og hun har opnået rigtig flotte LP resultater med sine hunde.
Hun har en særlig forståelse for, hvordan man motiverer og belønner sin hund,
så både hund og ejer finder glæde i træningen.

Stedet bliver Suså Træningsplads, Dystedvej 24, 4684 Holmegaard
Tidspunktet bliver fra kl. 10 til kl. 17
Husk vand og lækre godbidder til hunden!
Pris: 350 kr. pr. hund – tilskuere uden hund 50 kr. pr. person
Beløbet overføres til Reg. nr.: 1551 Konto: 10973457 senest 21. april 2016
Der er et begrænset antal pladser med hund!
Tilmelding pr. mail til akt@berner-sennen.dk senest den 21. april 2016!
Vi glæder os til at se jer!
Med Venlig Hilsen

Aktivitetsudvalget

Bernershoppen
www.bernershoppen.dk
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget
I skrivende stund har vi i udvalget netop afviklet
Nyborg udstillingen med alt hvad dertil hører af
Hitliste overrækkelser, kageborde og selvfølgelig ikke mindst fået sparket et nyt kalenderår i
gang.

DKK afholder dobbeltudstilling i Roskilde d. 30.
april & 1. maj, Roskilde Dyrskueplads, Darupvej
19, 4000 Roskilde, dommere: Inge Artsøe, DK &
J.R. Walsh, IR – denne udstilling skyder traditionen tro udendørs sæsonen i gang.

Vi begynder så småt at finde vores ben i det relativt nye udvalg og vi synes at vi har et godt
og konstruktivt samarbejde indbyrdes. Udvalget
vil gerne sige tak til den sædvanlige kreds af
trofaste hjælpere der altid lige er dem der giver et
ekstra nap, før, under og efter udstillingen, det
betyder rigtig meget.

DKK Kreds 2, afholder kredsudstilling i Køge d.
14. maj, Rishøj Idrætscenter, Skolevej 7, 4600
Køge, Dommer: Martin Cröeser, ZAF

Ved samme lejlighed skal der lyde en opfordring
til det udstillende folk – RYD NU OP EFTER
JER!!! Det bør ikke være nødvendigt at sige at
hundeprutter på idrætsanlæg hvor der mandag
morgen kommer børn og unge er et absolut no
go!!! Ligeledes SMID jeres skrald ud, sæt Jeres
stole på plads, vær med til at gøre det positivt
og sjovt at være udstillingsudvalg, alle vil gerne
hjem når en lang dag er slut.

Herefter kommer et af årets absolutte højdepunkter – HASMARK – vores årlige klubudstilling, en dejlig lang weekend med samvær, Veteranparade, lotteri og meget andet. Mere herom
i næste nummer, men vi glæder os allerede nu
til en weekend hvor vi skal hygge os sammen.

Barn og Hund konkurrencer 2016

Kommende udstillinger i 2016
DBSK inviterer til udstilling d. 20. marts 2016
i Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, 4200 Slagelse.
Dommer Taina Nygård, FIN

Der bliver i 2016 Barn og hund konkurrence på
udstillingerne i henholdsvis Otterup (kun lørdag) og i Strib. Barn og Hund er en konkurrence, hvor børn viser deres formåen med hundene
frem i udstillings ringen. Børnene vil blive delt
op efter alder, hvis der er mange deltagere.
Hold 1:	er åben for deltagere fra de kan gå med
hund, til og med 8 år.
Hold 2:	er åben for deltagere, der er fyldt 9 år,
til og med 15 år.
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Hitlisten pr. 21. februar 2016

Hitlisten pr. 21. februar 2016
Hanner

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
00771/2014
20204/2010
13075/2010
07810/2009
08264/2014
02873/2007
00284/2008

Harthin’s O’Neill
Hansennen’s Monet
Harthin’s Magic Mojo
Sennetta’s Columbo
Lady Xiera’s Pepsi
Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi
Bel’royal’s Lauritz

Anni Smedsgaard
Lone Danielsson
Anne Harthin Andersen
Nicole Hecksher Olsen
Heidi Dahl Jensen
Sheila Hornstrup
Anette Rotbøll Nielsen

40
33
33
32
30
29
27

3
3
3
3
3
3
2

52
52
40
30
29
29
29
26

3
3
3
2
2
3
3
3

29
27
7

3
2
1

30
18
8

2
2
1

Tæver

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
12201/2011
05893/2014
17154/2009
15044/2006
18378/2010
13076/2010
06873/2015
18377/2010

Harthin’s Nobody Like Nathalie
Prima-Sennen’s Duchess Of Kimberly
Banehaven’s Fillis Filua
Pa-Di Sinclair’s Babette
Amazing Tiklo’s Buffy Saint Marie
Harthin’s Magnificent Miss Melanie
Harthin’s Queen Of Hearts
Amazing Tiklo’s Balu Magic

Anne Harthin Andersen
Susanne Randløv Petersen
Mai-Britt Juhl
Helle Sinclair
Tine Kloster
Anne Harthin Andersen
Susanne Randløv Petersen
Gitte Høy Nielsen

Veteranhanner
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2016)
02873/2007
00284/2008
00285/2008

Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi
Bel’royal’s Lauritz
Bel’royal’s Louis

Sheila Hornstrup
Anette Rotbøll Nielsen
Poul Erik Fuglsang

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2016)
15044/2006
22021/2005
04144/2008
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Pa-Di Sinclair’s Babette
Vipsennen Zindy
Ber Moscow’s Olga Polka

Helle Sinclair
Vivi Petersen
Heidi Dahl Jensen

Ny champ

Ny champ

 K00771/2014 DKCH Harthin´s O´Neill - blev ved Einar Paulsen Dansk Champion i Nyborg
D
den 24. januar 2016 (alder 25 måneder)

kannehills
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
Avls-seminar på KU-Sund 16.1.16
D. 16.1. havde vi inviteret til et kombineret
avls-seminar og orientering fra KU-Sund, hvor
Berit fortalte lidt om, hvad der rører sig i udvalget og fik ideer fra de fremmødte til, hvad man
kunne tænke sig udvalget skulle beskæftige sig
med i fremtiden.
De 3 kvinder fra KU-Sund – Annemarie, Betina
og Lise – fortalte lidt om IKVH/Hospitalet, dyrlægeuddannelsen og abstract om en ny biomarkør, som der ser ud til at være fundet og sidst
en orientering omkring resultaterne fra Antagne-testen af de danske bernere fra Lises studier,
hvad de betyder og hvad man kan bruge dem
til. Dette kommer der en nærmere redegørelse
for i næste nummer af Berner-Bladet. Endelig
var der en rundvisning på Universitetshospitalet
for familiedyr.
Budskabet fra KU-Sund var helt klart: ”det er en
pretest – både hos Antagne og i Tyskland – og vi
skal agere i forhold til dette. Derfor skal vi stadig
bruge hunde i avl med status C og D (fra pretesten), vi har ikke hunde nok til at undvære disse
avlsdyr, men skal sørge for at sætte passende
avlsdyr sammen. Desuden var budskabet også –
hverken Antagne eller SSV’s pretest er valideret
på Berner Sennen endnu.
KU Sund vil meget gerne samarbejde med os i
fremtiden og vi har bedt dem sende et oplæg til,
hvad et samarbejde vil komme til at indeholde
og hvilke prioriteringer de har. Vi har ligeledes
bedt om en status fra dem, hvad der er opnået
for de midler vi har sendt til dem gennem årene. Vi har i skrivende stund ikke modtaget dette
endnu.

Genomtest  
Det blev i sin tid besluttet af bestyrelsen og avlsog sundhedsudvalget at der skulle gives tilskud
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til den tyske genomtest. Dette fordi den tyske
genomtest indeholder flere parametre, hvor pretesten (SSV) er en del af dette. Derudover er der
på levealder, HD, AD og DM (exon1). DM Exon
2 kan tilkøbes. Laboklin. har patent på denne.
Vi overvejer en liste til hjemmesiden over dem,
der har modtaget støtte til genomtesten, så alle
kan få et overblik over hvor meget støtte der er
givet i alt.
Vi overvejer endvidere at lave et punkt på generalforsamlingen, hvor vi kort forklarer om den
tyske og den franske test. Vi vil gerne debattere
disse tests og evt. høre forsamlingen, hvad man
ønsker der skal gives til. Vi overvejer endvidere
en debat omkring hvad der ønskes at tests til at
se på hundeweb.

Udmærkelse af opdrættere
Vi har drøftet forslag til kriterier og udformning
af udmærkelse af opdrættere. Vi er enige om, at
opdrætterne skal søge om at blive optaget og at
man til enhver tid kan fjernes igen, hvis man
ikke længere overholder kriterierne. På næste
møde (telefonmøde) taler vi nærmere om hvilke
kriterier vi foreslår.
Kriterierne forventes præsenteret på generalforsamlingen.

”Avlsgodkendelsesbevis”
Dette begreb har ikke eksisteret i flere år. Da
hundene ikke længere skal avlsgodkendes, men
blot opfylde betingelserne for at komme på listerne, er der ingen grund til at lave et dokument. Vi vil præcisere på hjemmesiden, at der
ikke eksisterer avlsgodkendelser længere og at
hundene på listerne opfylder betingelserne. Hvis
man ønsker mere beskrivelse af hundens avlsværdi, så kan man tilmelde et avlsbeskrivelses
arrangement og få lavet en decideret beskrivelse
af hunden og hvad anbefalingerne er til avl, ud

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
over de officielle HD og AD røntgenfotograferinger.

Avlsbeskrivelsesarrangement
Det planlagte arrangement i efteråret måtte aflyses grundet meget sen afmelding fra dommer.
Der arbejdes stadig på at få en ny dato på plads
med dommerne i foråret 2016. Arrangementet
gennemføres når dato er fundet og det nuværende udvalg stiller sig til rådighed med hjælp
til dette.

Hjemmesiden
Vi har gennemgået hjemmesiden og vil gerne
have flere artikler under avl og sundhed herpå.
Vi vil løbende følge op på hjemmesiden og sørge
for at der kommer nye tiltag her.

Dødsregistrering
Emnet blev vendt og vi debatterede om det kunne være et af kriterierne for at blive udmærket
som opdrætter, at der blev indsendt dødsregistreringer både til DBSK og DKK. Der har været
forespurgt om muligheden for at oplyse dødsårsager ved henvendelse fra medlemmer, men
dette vil kræve, at vi kontakter hver enkelt indsender for tilladelse - som dødsregistreringen er
formuleret p.t.

Generalforsamling 9.4.2016
På valg er: Birte og Joan.
Ikke på valg i år: Berit.
Udpeget af bestyrelsen: Karin og Ib.
Da flere i udvalget stopper, håber vi rigtig meget
på at der kommer nye kræfter til.

www.tiklo-hundeskole.dk
● Hvalpemotivation
● Unghundetræning
● Ringtræning

Barney på 1½ år – Tur ved Åkrogens strandpark,
dejligt med berner-rulle-sand

● HJÆLP - jeg skal på
min første udstilling
På Tiklo Hundeskole, kan du
gå til træning med alle racer.
Spørgsmål, så ring og få en
“hundesnak”...

Sdr. Greenvej 16
Arnborg
7400 Herning
M: 2843 9889
E: tine@tiklo.dk

Balder
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Historier

Historier
På tur til KUlife
Vi var en hel bilfuld forventningsfulde kvinder,
der tog turen til KUlife, bedre kendt som Landbohøjskolen. Professor Annemarie Kristensen,
Lise Nielsen, som - oh fryd - er tilbage og Bettina, fortalte veloplagte om deres sidste nye opdagelse, besvarede spørgsmål og viste os rundt på
det kæmpestore dyrehospital.

To rigtige gode venner Hansennen’s The One And Only sammen med
hendes nye hvalp i huset Swisshearts Audrey Hepburn (Happy)

Vi blev passende beværtet med friske sandwichs, og jeg tror, jeg taler på hele bilens vegne,
når jeg siger tak for en dejlig og oplysende dag.

Venlig hilsen
Inge Bibby

Kjær’s Waterloo (Louie)

Duffy på ferie i Nordtyskland

BerneseKiss’ Aisha (Aisha), Guldlunds Just To Kiss
(Tilde) og Flintinges Carrie Calendula (Fuji)
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Årets hanner

Årets hanner
Årets Berner 2016
Sennetta´s Columbo

	World Winner13, INTCH, DKCH,
SECH, NOCH, FICH, NORDCH,
KLBCH, Helsinki Winner12,
Københavns Vinder14, Dansk
Vinder 15, DKKV12, DKKV14,
DKKV15, DBSK Klubvinder12
13 14 & 15

1

Koeman van´t Stokerybos
DKCH, SECH, NORDJV12, KLBCH

Harthin´s Magic Mojo
DKCH, SECH, KBHV15

2

3
21

Årets hanner

Harthin´s O´Neill
DKCH

4

Hansennen’s Monet
DKCH

5

Prima-Sennen’s Dexter Of Kimberly
KBHJV15

6
22

Årets hanner

7


Caio
DKCH FICH SECH NORDCH
NOCH INTCH KLBCH WA14

8
Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi
DKCH SECH NOCH NORDCH
FICH INTCH KLBVCH

9
Harthin’s O’Conner

Tjofselinas Z Derio (Tjalfe)

10
23

Årets tæver

Årets tæver

Kjær’s Honey Honey
DKCH, KLBCH og NORDV12

1

Harthin’s Nobody Like Nathalie
DKCH SECH KLBCH DKV14
NORDJV12 DKJV12

2

Pa-Di Sinclair´s Babette

3
24

Årets tæver

Carolina
	DKCH SECH FICH NORDCH INTCH
LUCH NOCH HKW(FI)13 KBHV13
& ´14 KLBCH RBM RØM NORDV14

4
Harthin’s Magnificent Miss Melanie
DKCH SECH

5

Kjær’s Money For Nothing

6
25

Årets tæver

7
Prima-Sennen’s Duchess Of Kimberly

8
Kristianslyst ‘s Becca

9
Hansennen’s Omega

10

Amazing Tiklo’s Balu Magic

26

Årets veteran hanner

Årets veteran hanner

 er Moscow’s
B
T-Riki Tiki Tavi

1

Zolo Vom
Oberholzer Forst

2
27

Årets veteran tæver

Årets veteran tæver

Pa-Di Sinclair’s Babette

2

1

Hansennen’s Omega

Vipsennen Zindy
Klubveteran CH

3
28

Årets avlshanner

Årets avlshanner
Sennetta´s Columbo
	World Winner13, INTCH, DKCH,
SECH, NOCH, FICH, NORDCH,
KLBCH, Helsinki Winner12, Københavns Vinder14, Dansk Vinder 15,
DKKV12, DKKV14, DKKV15, DBSK
Klubvinder12 13 14 & 15

1
Ola Odelsgutt Av Hiselfoss
	
N S FIN DK NORD LAT LIT EST
BALT INT CH SV-08 LATE-08 ESTW08 NV-08 DKV-08 NV-09 FINV-09 NV10 NORDV-10 CLUBV 07-08-09 Årets
Berner i Sverige 07-08-09-10-12-13

2

Algrand Berni Vashington
Multi Champ

3
29

Årets avlstæver

Årets avlstæver
Sennetta´s Keep In Touch

2

1

Harthin’s Nobody Like Nathalie
DKCH SECH KLBCH DKV14
NORDJV12 DKJV12

Lady Xiera’s Shelly

3
30

Hitlisten 2015

Hitlisten 2015
Hanner

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
07810/2009
13075/2010
20134/2011
00771/2014
20204/2010
05886/2014
07776/2008
02873/2007
00770/2014
00466/2013

Sennetta’s Columbo
Harthin’s Magic Mojo
Koeman van ‘t Stokerybos
Harthin’s O’Neill
Hansennen’s Monet
Prima-Sennen’s Dexter Of Kimberly
Caio
Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi
Harthin’s O’Conner
Tjofselinas Z Derio

Nicole Hecksher Olsen
Peter Uno Andersen
Janne Klitgaard Andersen
Anni Smedsgaard
Lone Danielsson
Preben Mikkelsen
Lone Yde Rasmussen
Sheila Hornstrup
Jeanette Lerskov
Mona Bundgaard Jensen

105
97
86
81
77
76
74
71
71
71

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Tæver

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
12911/2009

Kjær’s Honey Honey

Lise Kjær

90

5

12201/2011

Harthin’s Nobody Like Nathalie

Anne Harthin Andersen

89

5

15044/2006 Pa-Di Sinclair’s Babette

Helle Sinclair

88

5

07782/2008

Carolina

Christina Basbøll

85

5

13076/2010

Harthin’s Magnificent Miss Melanie

Anne Harthin Andersen

84

5

16253/2013

Kjær’s Money For Nothing

Karina Børglum Knudsen

83

5

05893/2014

Prima-Sennen’s Duchess Of Kimberly

Susanne Randløv Petersen

77

5

10869/2012

Kristianslyst ‘s Becca

Charlotte Tams Skanborg

68

5

18377/2010

Amazing Tiklo’s Balu Magic

Gitte Høy Nielsen

67

5

Per Randløv Petersen

64

5

18146/2004 Hansennen’s Omega

31

Hitlisten 2015

Veteranhanner
02873/2007
02589/2007

Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi
Zolo Vom Oberholzer Forst

Sheila Hornstrup
Linda Pilgaard Skov

71
4

5
1

88
64
60

5
5
5

Veterantæver
15044/2006
18146/2004
22021/2005

Pa-Di Sinclair’s Babette
Hansennen’s Omega
Vipsennen Zindy

Helle Sinclair
Per Randløv Petersen
Vivi Petersen

Årets avlshan
Navn
1
2
3

Sennetta´s Columbo
Ola Odelsgutt Av Hiselfoss
Algrand Berni Vashington

Point

Antal
afkom

234
217
204

4
3
5

Ejer
Nicole Hecksher Olsen
Gro Solberg
Andrina Tunaityt

Årets avlstæve
Navn

32

Point

Antal
afkom

1

Sennetta´s Keep In Touch

298

4

2

Harthin’s Nobody Like Nathalie

234

4

3

Lady Xiera´s Shelly

216

4

Ejer
Peter Uno, Anne & Maria Harthin
Andersen
Peter Uno, Anne & Maria Harthin
Andersen
Pia Skaarup Larsen

Årets hunde LP1

Årets hunde LP1

Kjær´s Dancing With Charlie
RBM LP1 RØM

Hermione

1

2
Dalaleds Qisa

3
33

Årets hunde LP2

Årets hunde LP2
1
Aslaug´s Pinja

Tertzo´s Shishel

2

Tertzo´s Kazue Lotus

3
34

Årets hund LP3

Årets hund LP3

Von-Pedersen´s Chili

1

Nice Leckei van de Klaverhoeve

Fensholts Over The Moon,
også kendt som direktør Walther, er på Helgenæs

35

LP Hitliste 2015

LP Hitliste 2015
LP1
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kjær´s Dancing With Charlie
Hermione
Dalaleds Qisa
Berner Emma´s Karma Chameleon
Vipsennen X-Treme Lilo
Tertzo´s Live To Tell
Glade Bernere Chilli
Terplinggaard´s Rasmus
Tertzo´s One More Chance
Lady Xiera´s Picoline
Effenson Rider Carallsa

Joanna Gram Mandau
Ole Gregersen
Karin Rasmussen
Rikke Binggeli
Tove Jensen
Rikke Marstrup Mollerup
Ulla Hobert
Susanne Gregersen
Else Leth Cramer Pedersen
Bente Schlünssen
Birthe Post

171
166,5
161,5
158
155,5
153,5
150,5
144
133
132,5
123,5

LP2
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5

Aslaug´s Pinja
Tertzo´s Shishel
Tertzo´s Kazue Lotus
Tertzo´s Crazy For You
Euro Kensen Nixon

Lenette Bendtsen
Kirsten Anker Nielsen
Ulla Hobert
Judy Hansen
Ole Romer

194
193
191,5
169
150

LP3
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Nr.

Hund

Fører

Point

1

Von-Pedersen´s Chili

Ole Andersen

183,5

Rally Begynder

Rally Begynder
Effenson Rider Carallsa (Cocio)

Zakili´s Figne Fra Fazille

1

2

3

Lady Xiera´s Loppe

37

Rally Øvet

Rally Øvet

Hansennen´s Chianti

Vipsennen X-Treme Lilo
RBM RØM LP1

1

2

Kjær´s Dancing With Charlie

3
38

Rally Ekspert

Rally Ekspert
Guldlund´s Just To Kiss

Hansennen´s Chianti

1

2

Tertzo´s Crazy For You

3
39

Rally Hitliste 2015

Rally Hitliste 2015
Rally Begynder
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5
6
7
8

Effenson Rider Carallsa (Cocio)
Zakili´s Figne Fra Fazille
Hansennen´s Cookie
Lady Xiera´s Loppe
Dalaleds Qisa
Kjær´s Easy Rider
Banehaven´s Ganni Dressed For Life
Banehaven´s Fillis Filua

Birthe Post
Inge Dahl
Birgit Christensen
Bodil Nordam
Karin Rasmussen
Pia Lund
Mai-Britt Juhl
Mai-Britt Juhl

99
99
93
92
85
81
80
76

Rally Øvet
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5
6
7
8

Hansennen´s Chianti
Vipsennen´s X-Treme Lilo
Kjær´s Dancing With Charlie
Lady Xiera´s Loppe
Flintinge´s Carrie Calendula
Tertzo´s Live To Tell
Ka Limbo´s Priska Precilla
Bernese Star´s Quaro

Vian Mylstrup
Tove Jensen
Joanna Gram Mandau
Bodil Nordam
Laila Pedersen
Rikke Marstrup Mollerup
Joan Ohlsen Kjeldsen
Therese Kelstrup

100
97
95
95
88
83
76
76

Rally Ekspert

40

Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3
4

Guldlund´s Just To Kiss
Hansennen´s Chianti
Tertzo´s Crazy For You
Lady Xiera´s Impala

Laila Pedersen
Vian Mylstrup
Judy Hansen
Henriette Poulsen

92
86
83
77
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Billeder

Billeder

kannehills

Kjær’s Waterloo (Louie)

Vipsennen Viktor 6 uger

kannehills

Her er det ikke Barney, der viser tænder

42

Flintinges Carrie Calendula

DBSK’S TRÆNINGSPLADSER
Jylland
Als & Sundeved

Ib Frost

2860 4406

Haderslev

Joanna Mandau

2992 9086

Nordjylland

Joan Damgaard Iversen 2084 9407

Nørbølling

Johnny Rasmussen

2049 6777

Vejle

Frank Andersen

2720 1345

Fyn
Odense

Birgit Christiansen

6170 1397

Ole Funch Nielsen
Irma Jensen

3967 2662
3675 1124

Køge

Laila Nielsen
Iben Christoffersen

5663 9470 / 2513 3434
5666 3163 / 2042 6331

Nordsjælland

Kate Madsen

4817 7198 / 5120 6675

Suså

Bodil Nordam

3035 5017

Sjælland
Ballerup/Skovlunde
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Billeder

Billeder
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Barney på 1½ år - Tur ved Åkrogens strandpark,
dejligt med berner-rulle-sand

kannehills

Kjær’s Waterloo (Louie)

Barney - Ha, dér var mit dejlige tyggeben
– gravet ud af jorden

Barney - Din træsko passer jeg på, mor

Barney nyder en ispind
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Invitation til Berner Sennen

SKUE I ØSTJYLLAND
Kristi Himmelfartsdag torsdag den 5. maj 2016 kl. 10.00
på DKK’s Træningsplads, Stillingvej 26, 8471 Sabro

SKUE KLASSER
Babyklasse: 3-6 mdr.
Hvalpeklasse: 6-9 mdr.
Juniorklasse: 9-18 mdr.
Mellemklasse fra: 15-24 mdr.
Åben klasse fra: 15 mdr.
Championklasse
Veteranklasse fra: 8 år
Parklasse: Alle kan deltage
Golfklasse fra: 3 mdr.

Al over
skud
går til
KU Sun
kræftp d’s
rojekt

*

DOMMER: Tenna Bihlet Dahl

* I Golfklassen må du tilmelde hunde med mindre

handicaps, du skal blot skrive på tilmeldingen, hvilke
handicaps hunden har. Disse bliver så holdt uden
for bedømmelse. Det kan f.eks. være tandfejl, haleknæk eller lign., men det er en mulighed for at komme
på udstilling med din hund, som du ellers ikke har
mulighed for at udstille.
TILMELDINGSPRISER PR. HUND
Baby og hvalpe kr. 150,- / Golfklasse kr. 150,Øvrige klasser kr. 200,-

PRAKTISKE INFORMATIONER
Deadline for tilmelding inkl. betaling er den 5. april 2016.
Tilmeldingsblanketten finder du på Dansk Berner Sennen
Klub’s hjemmeside www.dbsk.dk og FaceBook: Berner
Sennen i Østjylland. Tilmeldingen bekræftes på mail, når
din indbetaling er registreret.
For at deltage skal hunden været registreret i DKK.
Der vil være Amerikansk Lotteri med masser af præmier.
BARN & HUND samt PARKLASSE tilmeldes på dagen.
Nummerskilte bliver udleveret på dagen.
Tilmeldinger mailes til Connie Beck på
conniebeck52@gmail.com

Vi tænder grillen!

På skuepladsen kan der købes:
Rundstykker, ost og kaffe
Grillpølser m/ brød
Grillede hamburgere med lækkert fyld
samt sodavand og øl
- til meget favorable priser.

Der kan indbetales via netbank til reg. 3643 konto
3665178536 eller via MobilePay på 2742 8999.
mrk. dit navn.

Alle tilmeldte hunde
får præmier
og godbidsposer
FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN ARRANGØRERNE KONTAKTES
Inge Bibby 4098 1841 • Connie Beck 2742 8999 • Helle Sinclair 2126 0027
Hanne Grønning 6040 2432 • Anne Andreassen 3116 0400 • Tine Kloster 2843 9889
0505-2016_Skue i Østjylland.indd 1

02-02-2016 23:51:31
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Træningspladserne i syd
inviterer til SKUE I SYD
Lørdag den 28. maj 2016 kl. 10.15
Træningspladsen Notmark Gl. Skole, Notmark 46, 6440 Augustenborg

Skue

Lydighed og Rally
Baby klasse: 3-6 mdr.
Der kan tilmeldes til (Uofficiel) LP i klasserne:
Hvalpe klasse: 6-9 mdr.
Hvalpe
Junior klasse: 9-18 mdr.
Begynder
Mellem klasse: 15-24 mdr.
LP1
Åben klasse fra: 15 mdr.
LP2
Champion klasse fra: 15 mdr.
Der kan tilmeldes til (uofficiel) rally prøver i klasserne
Veteran klasse fra: 8 år.
Begynder
Golf klasse: Fra 3 mdr.
Øvede
Udstillingsdommer: Susanne Laursen, LP-dommer: Kirsten Christiansen og Rallydommer:
Birgitte Lauritzen
I golf klassen må du tilmelde hunde med mindre handicaps, du skal blot skrive på, hvilke
handicaps hunden har. Disse bliver så holdt uden for bedømmelse. Det kan f.eks. være tandfejl, haleknæk, eller lignende. Det er en mulighed for at komme på udstilling med din hund
som ellers ikke har mulighed for at udstille.
Pris pr. klasse 175 kr. for én hund. 150 kr. for efterfølgende hunde fra samme husstand.
Golf klasse 125 kr. og veteran klasse gratis
Tilmeldingsgebyret kan overføres via netbank til:
Reg.nr: 8012 Konto.nr: 1062220 (Sydbank)

Praktiske oplysninger
For at deltage i udstillingen skal hunden være registreret i DKK
Tilmeldingen (inkl. Betaling) til skuet ske senest søndag den 8. maj.
Vi ønsker én tilmeldingsblanket pr. hund, pr. klasse.
Tilmeldingsblanketter findes på dette link: http://bernerpladsen-als-og-sundeved.dk/
Tilmeldingen bekræftes pr mail når betalingen er bekræftet på kontoen.
Der er tilmelding til barn og hund samt parklasse på dagen.
Nummerskilte / startnummer vil blive udleveret på dagen.
Tilmeldinger sendes til Ib Frost: E mail: frosty@bbsyd.dk - Mobil 28 604 406
Vi tænder grillen og der vil bl.a. være salg af de gode grillpølser samt drikkevarer.
Der vil blive afholdt Amerikansk Lotteri, med mange præmier.
Alle sponsorpræmier er selvfølgelig velkomne, både små og store.
For yderligere oplysninger og henvendelser kontaktes
Johnny Rasmussen Tlf.:75 922 902 / 20 496 777

Berner hilsen fra
træningspladserne: Nørbølling og Als/Sundeved
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Info

Info
Bestyrelsen
Konst. formand
Karin Nielsen
Østkystvejen 17, Fynshav
6440 Augustenborg
21 78 75 83
naestformand@berner-sennen.dk
Sekretær
Hanne Bank Pedersen
Alidas vej 11
8700 Horsens
25215166
sekretaer@berner-sennen.dk
Kasserer
Frank Andersen
Vinkelager 14, Grejs
7100 Vejle
75 84 13 45
kasserer@berner-sennen.dk
Bestyrelsesmedlem
Berit Bang-Jensen
28 93 53 63
bm4@berner-sennen.dk

Avls- og sundhedsudvalg
asu@berner-sennen.dk
Karin Nielsen
Østkystvejen 17
6440 Augustenborg
21 78 75 83
info@berneremma.com
Birte Sommer
Holmsgårdvej 12, Tykhøjet
7321 Gadbjerg
53 53 80 33
birtes67@gmail.com

Joan Kjeldsen
Hovvej 16, Håre
5591 Gelsted
64 78 15 53
kennelegely@mail.dk
Berit Bang-Jensen
28 93 53 63
berit@bb-berner.dk
Ib Frost
28 60 44 06
Ib.frost@bbsyd.dk

Udstillingsudvalg
uu@berner-sennen.dk
Jeanette Damm Lerskov
21 63 0212
jeanette.lerskov@gmail.com
Janne Klitgaard
20 21 20 61 / 86 57 93 92
xukayo@outlook.dk
Nicole Hecksher
41 61 44 88
NIHEC@dongenergy.dk
Gitte Nielsen
20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk
Fie Basbøll
25 17 90 49
fie.basboll@gmail.com

Aktivitetsudvalget
akt@berner-sennen.dk
Louise Nielsen
31 48 98 13
louisen@live.com
Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com

Diverse
Hvalpepakker
Karin Nielsen
Østkystvejen 17
6440 Augustenborg
21 78 75 83
info@berneremma.com
Hvalpeformidler
Finn Katberg
Madsbjergparken 23
8270 Højberg
86 27 61 13
finn.katberg@privat.dk
Dødsregistering og
sundhedsspørgeskema
Erika Bromose
Dystedvej 24
4684 Holmegård
48 36 00 31
fruenshoej@hotmail.com
Redaktør
Nefer Johansen-Ossian
21 94 16 67
bb@berner-sennen.dk
IWG
Inge Bibby
Ulvskovvej 140
8300 Odder
86 53 15 04
inge@bibby.dk
Medlemsadministration og
adresseændringer
Frank Andersen
Vinkelager 14, Grejs
7100 Vejle
75 84 13 45
kasserer@berner-sennen.dk

Hanne Bank Pedersen
25 21 51 66
hannebank@stofanet.dk
Rikke M. Mollerup
25 32 46 48
berner_azuro@hotmail.com
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Udstillingskalender 2016

Udstillingskalender 2016
DBSK = Dansk Berner Sennen Klub
DKK = Dansk Kennel Klub

ansvarlige overfor ændringer i tilmeldingsfrister
hos DKK eller DKKs kredse.

Tilmeldingsfrister til DBSKs udstillinger vil, hvis
ikke andet er nævnt, være mandag kl. 23.59.

Yderligere oplysninger om udstillingerne findes
på DBSKs og DKKs hjemmesider

For DKK og kredsenes frister henvises til hundewebben på DKKs hjemmeside. DBSK er ikke

Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere
pr. hund.

2016
Dato

48

Sted

Dommer

Arrangør

Tilm. Frist

20.03 2016

Slagelse

Taina Nygård FIN

DBSK

UDLØBET

30.04 2016

Roskilde

Inge Artsøe, DK

DKK

01.05 2016

Roskilde

J.R. Walsh, IR

14.05 2016

Køge

Martin Cröeser, ZAF

29.03 2016
Anden frist
(kun online)
04.04 2016 kl. 8.00
DKK
29.03 2016
Anden frist
(kun online)
04.04 2016 kl. 8.00
DKK Kreds 2 09.04 2016

10.06 2016

Vejen

Gunnar Nymann DK

DKK

11.06 2016

Vejen

Noreen Harris, IR

DKK

12.06 2016

Vejen

Ole Staunskjær, DK

DKK

25.06 2016

Otterup
Hasmark Strand
Camping
Klubudstilling

Helen Davenport-Willis
GB
Zoltan Baffia HU

DBSK

09.05 2016
Anden frist
(kun online)
17.05 2016 kl. 8.00
09.05 2016
Anden frist
(kun online)
17.05 2016 kl. 8.00
09.05 2016
Anden frist
(kun online)
17.05 2016 kl. 8.00
23.05 2016

Udstillingskalender 2016

Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilm. Frist

26.06 2016

Zoltan Baffia HU
Helen Davenport-Willis
GB

DBSK

23.05 2016

13.08 2016

Otterup
Hasmark Strand
Camping
Klubudstilling
Bornholm

Hanne Laine Jensen,
DK

DKK

14.08 2016

Bornholm

Krystyna Opara, PL

DKK

11.07 2016
Anden frist
(kun online)
18.07 2016 kl.8.00
11.07 2016
Anden frist
(kun online)
18.07 2016 kl. 8.00

20/21.08
2016
17.09 2016

Vamdrup

Kommer senere

DKK Kreds 4

Hillerød

Hassi AssenmacherFeyel, D

DKK

18.09 2016

Slagelse

Gerhard O’shea SE.

DBSK

15.08 2016
Anden frist
(kun online)
22.08 2016 kl. 8.00
15.08 2016

01.10.2016

Aars

Birgitte Schjøth DK

DBSK

28.08 2016

05.11 2016

Herning

Sean Delmar, IR

DKK

06.11 2016

Herning

Friederike Kappacher, A DKK

19.11.2016

Strib

Astrid Indrebø NO

03.10 2016
Anden frist
(kun online)
10.10 2016 kl. 8.00
03.10 2016
Anden frist
(kun online)
10.10 2016 kl. 8.00
17.10 2016

DBSK

For tilmelding, klasseindeling og gebyrer henviser vi til hundeweb og dbsk.dk
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Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger
Er gældende pr 1. 1. 2016
Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.
Priser

Online betaling via DKK

Via Netbank eller check

255 Kr.
255 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
135 kr.
Gratis
Gratis

280 kr.
280 kr.
400 kr.
400 kr.
400 kr.
400 kr.
400 kr.
400 kr.
160 kr.

Babyklasse, 3-6 måneder
Hvalpeklasse, 6-9 måneder
Juniorklasse, 9-18 måneder
Mellemklasse, 15-24 måneder
Åben klasse, fra 15 måneder
Brugshundeklasse, fra 15 måneder (*)
Championklasse, fra 15 måneder
Veteranklasse, fra 8 år
Juniorhandling
Avlsklasse
Opdrætsklasse

Rabat ved tilmelding af flere hunde fra samme ejer i følgende klasser:
Junior- Mellem- Åben- Champion- og Veteranklasse.
Ved flere hunde af samme ejer
Udstilling 1. hund
Udstilling 2. hund
Udstilling 3. hund

Online betaling via DKK
365 kr.
305 kr.
255 kr.

Via netbank eller check
400 kr.
350 kr.
305 kr.

*For udenlandsk ejede hunde skal FCI´s brugsprøvecertifikat vedlægges.
Ifølge FCI’s regler skal hunden have opnået alderskravet til den pågældende klasse på udstillingsdagen
Opdrætsklasse og Avlsklasse: Se Dansk Kennel Klubs udstillingsreglement.

Forsikring
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Enhver hund udstilles for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er DKK/DBSK uvedkommende.

Kun hunde der er stambogsført af Dansk Kennel Klub eller anden FCI-anerkendt organisation
kan deltage på udstillinger og skuer.

Hunde, der befinder sig på udstillings-/prøve-/
konkurrenceområdet skal være omfattet af en
dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver
skade, som hans/hendes hund evt. måtte forvolde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de
evt. skader, som hans/hendes hund har forårsaget til eget forsikringsselskab.

For yderligere information vedr. reglement for udstillinger og skuer henvises til Dansk Kennel Klub.
Nærmere oplysninger om de enkelte udstillingers
adresser kan ses i under Udstillingskalender.
Ret til ændringer forbeholdes.

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til generalforsamling
lørdag d. 9. april 2016 kl.13
Sted Middelfart
Kom og vær med til at præge din klub.
Vi glæder os til at se dig.

51

Generalforsamling 2016

DAGSORDEN for GENERALFORSAMLINGEN
Lørdag d. 9.4.2016, kl. 13.00
Adr.: Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart

Til medlemmerne:
Som annonceret i klubbladet december 2015 afholdes den årlige generalforsamling som ovenfor anført. Der vil blive serveret lidt
at drikke og spise.
Alle medlemmer af DBSK kan deltage. Stemmeberettigede er medlemmer, der var medlem pr. 31.12.2015 og ikke er i
kontingentrestance.
Dagsorden iht. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse.
5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger
6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for klub og forskningskonto til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
(decharge).
7. Budgetbehandling og herunder fastsættelse af kontingent.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Offentliggørelse af resultatet af valg til bestyrelsen, avls- og sundhedsudvalg og suppleanter hertil.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Til generalforsamlingen kan, der ved indgangen, i henhold til vedtægternes § 5 stk. 3, forlanges forevisning af kvittering for
rettidigt indbetalt kontingent.
I dette materiale fremsendes:
Beretning fra bestyrelsen.
Beretninger fra avls- og sundhedsudvalg, aktivitetsudvalg, udstillingsudvalg og sponsorudvalget
Regnskab for 2015 og budget for 2016 samt regnskab for forskningskontoen 2015
Forslag til punkt 7 (bilag 1)
Indkomne forslag til punkt 8 (bilag 2)
Opstillingerne til bestyrelsen (bilag A, B, C, D og E)
Opstillingerne til avls- og sundhedsudvalg (bilag F, G og H)
Bestyrelsens valg:
Til bestyrelsesvalget opstiller følgende:
Dorthe Jensen
Maria Cecilia Harthin Andersen
Werner Bartsch
Tine Ringgaard
Jens Utke Ramsing

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

Iht. vedtægternes § 8 stk. 2 skal der vælges 6 til bestyrelsen. 4 vælges for 2 år, 2 vælges for 1 år, samt 2 suppleanter. Da der kun er
5 opstillede er der ikke noget valg. Der mangler således 1 medlem til bestyrelsen, samt 2 suppleanter.
Avls- og sundhedsudvalgsmedlems valg:
Til avlsudvalget opstiller følgende:
Inge Bibby
Tine Kloster
Erling Kolding-Jacobsen
Der skal iht. klubbens regler for avls - og sundhedsudvalget § 1 stk. 1 vælges 2 medlemmer for 2 år.
Avls- og sundhedsudvalgssuppleant:
Der skal iht. klubbens regler for avls - og sundhedsudvalget § 1 stk. 1 vælges 2 suppleanter. Der mangler derfor en suppleant.
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Til punkt 7
Bilag1
Bestyrelsen stiller forslag om at kontingentet fortsætter uændret.
Det koster således fortsat 375 kr. for enkeltmedlemskab og 475 kr. for familiemedlemskab om året også i 2017.

INDKOMNE FORSLAG – pkt. 8:

Der er rettidig indkommet følgende forslag:
Bilag 2

Det skal ikke være muligt at samme hund kan blive Årets LP-Hund, i samme
klasse, flere år i træk.

Argumentation:
--Det er lettest at få højeste procentdel-point (at opnå tættest på max point for klassen) i LP1, frem for de øvrige LP klasser (2, 3,
Champion og Elite klasse) derfor vil det højst sandsynligt være LP1 Vinderen der bliver Årets LP-Hund.
--LP1 er klassen hvor der er flest der deltager, klassen for de nye/unge LP-ekvipager eller måske klassen for ekvipagen der ikke
ønsker at skifte til højere klasse.
--For at bibeholde en fair konkurrence overfor de nye LP ekvipager.
Forslag til LP Hitliste regel: En ekvipages LP resultat, kan ikke registreres på Hitlisten, i samme klassen som ekvipagen har
opnået at blive Årets LP-Hund i.
Joanna Mandau

Formandens beretning 2015/2016
Endnu et år er gået og tiden er inde til en status. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været meget op af bakke – vi fik
valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer sidste år – alle 3 har valgt at trække sig i løbet af året – 2 nye suppleanter, hvor vi har brugt dem
begge til bestyrelsen, også her valgte den ene at trække sig. Det har resulteret i, at bestyrelsen de sidste par måneder har måttet klare
sig med 4 personer og af disse 4 har 3 valgt ikke at genopstille på dette års generalforsamling. Der kommer en tid at stoppe for alle,
og det er så bare uheldigt, at det netop er i år, hvor der i forvejen skal vælges så mange nye ind. Glædeligt er det dog, at der i
skrivende stund er stillet 5 kandidater op, og hvem ved, måske er det i virkeligheden en fordel, at der kommer en helt ny bestyrelse,
kan
starte
op
præcis
som
de
ønsker.
som
Der har været meget negative toner gennem de sidste år og det er ikke rigtig til glæde for nogen. Lad os se fremad og være glade og
stolte over den fantastiske klub vi alle er en del af. Vi har rigtig mange tilbud/aktiviteter som andre specialklubber er misundelige
over. Lad os dog fokusere på disse og være glade og stolte herover.

ÅRETS GANG I 2015
Vi startede året efter endt generalforsamling. Bestyrelsen fik som skrevet 3 nye medlemmer, men det skulle snart vise sig at være
så godt som umuligt at finde en dato, hvor alle 7 medlemmer kunne deltage for at fordele posterne og komme i gang. Det kan i sig
selv være en udfordring at mødes rent geografisk, men når der samtidig er arbejde i week-ender og aftener, kan det som sagt blive
meget svært, selv at holde et telefonmøde. Trods opstartsvanskeligheder er det dog lykkedes os at få noget arbejde fra hånden –
forhåbentlig til gavn og glæde for vores medlemmer.
Bestyrelsesåret har ligesom tidligere været præget af mange henvendelser, som har skabt nogen debat på de sociale medier. Debatter
som vi i bestyrelsen ikke kan eller vil deltage i. Vi mener ikke DBSK’s facebookside er til for at debattere, det er der nok andre
grupper, hvor man kan gøre. Derimod vil vi gerne orientere og oplyse på siden. Vi besvarer så vidt muligt henvendelser på Facebook,
men foretrækker stadig kontakt via email af hensyn til dokumentationen.
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Økonomisk er foreningen stadig godt funderet, der er rimelig overensstemmelse mellem udgifter og indtægter. Vi kommer ud af
året med et underskud på kr. -8917,-, efter afskrivninger. Dette tal er mindre end forventet. Som man kan se på dette års
generalforsamling, har vi forsøgt at lave den i en billigere udgave, nemlig, hvor vi ikke skal betale lokaleleje, men selv sørge for
opstilling, mad og drikke. Medlemstallet er p.t. på 634, men vi har over nogen tid også fået luget ud i alle gratister, så det er det
korrekte billede vi har. Vi har stor aktivitet i hvalpepakkerne, hvor opdrættere kan købe gavekort og medlemskab til fordelagtige
priser. Vi har også en folder til nye hvalpekøbere på vej, den er lige om hjørnet.
Vi har i løbet af 2015 skiftet hjemmesideudbyder og selve hjemmesiden er også ny. Det har været et stort arbejde, men glæden ved
at se det færdige resultat skulle gerne overskygge anstrengelserne. Det giver selvfølgelig altid nye muligheder, men også
begrænsninger. Vi vil her gerne sige en stor tak til Louise Hoff, som har været primus motor her. Louise har desværre valgt at
stoppe i bestyrelsen, men vil gerne forsætte med hjemmesiden og aktivitetsudvalget.
Berner-Bladet har vi valgt at kigge nøje efter i sømmene – dels for at spare penge, men ikke mindst for at undlade stof, som
alligevel ikke er aktuelt når bladet kommer ud og med fordel kan ses på en hjemmeside.
Vi har i løbet af året fået et nyt udstillingsudvalg. Stor tak til det gamle udvalg for jeres enorme indsats. Velkommen til det nye og
tak til jer for det flotte arbejde indtil videre. Vi håber meget at se denne aktivitet fortsætte i samme stil. Årets klubudstilling i
Hasmark har et tiltag med fællesspisning og hygge. For at dette skal kunne gennemføres, har vi brug for hjælp til dette. Så meld
jer endelig. Vi ved udstillingsudvalget også er meget taknemlige for alle jer, som stiller op og giver en hjælpende hånd med til
både før og efter udstillingerne. Uden jeres hjælp var det aldrig gået.
Aktivitetsudvalget har fået gang i nogle arrangementer der forhåbentlig kan lokke flere berner-ejere frem. De har arrangeret
dogparkour, og flere lignende aktiviteter er på vej i det kommende år.
Der har – med medlemmers hjælp – været arrangeret UHM i DBSK – en stor succes, som vi meget håber fortsætter.
Vi har i løbet af året haft mange parringer på hvalpelisten – både kommende og allerede iværksatte. Det har givet en stor trafik,
men også en åbenbaring af, at der faktisk er mange planlagte kuld i DBSK.
Det nedsatte sponsorudvalg findes desværre ikke mere, men er der medlemmer derude, som brænder efter dette arbejde, så hører
vi gerne fra jer.
Kompetencebank, som der blev foreslået på sidste års Generalforsamling, det var da en rigtig god ide, men det er ikke kommet op
at stå – ingen har meldt sig!
Hanne har deltaget på et kursus i Askov, arrangeret af DKK – hvor det kom frem, at vi faktisk har en aktiv klub for alle, med
træningspladser, klubblad og aktivitetsudvalg. Lad os værne om dette.

FREMTIDEN
Hvad skal der ske i fremtiden - i 2016, om 1 år, 5 år .... Ja, det er svært at spå om. Vi ved det bliver en kæmpe udfordring for den
kommende bestyrelse, idet der kun er eet blivende medlem tilbage, resten vil være nye folk. Så derfor kære medlemmer, giv dem
tid og lad dem komme godt i gang med arbejdet. Hvis DBSK skal bestå som forening om 5-10 år, så skal der kæmpes fra alle
sider - fra både medlemmer af klubben og kommende medlemmer.

TAK TIL ALLE!
Endnu engang Tak til alle bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, trænere på træningspladserne. Tak til de som har givet en
hånd med ved de arrangementer der i årets løb er blevet afviklet, specielt en stor tak til jer, der har været Tordenskjolds soldater i
forbindelse med klubudstillingen i Hasmark. Uden alle jer havde vi ikke kunnet være den fantastiske klub som vi er – tusinde tak
alle sammen.
I frivillige i Dansk Berner Sennen klub er de bedste der findes, uden alle jer der sidder her havde vi ikke danne fantastiske
forening at samles i.
Tak til Hanne Bank Pedersen og Frank Andersen, som har været med i bestyrelsen de seneste år. I vil blive savnet.
Det var ordene fra os, tak alle sammen for jeres engagement i det forgangne år. Vi ønsker det bedste for den nye bestyrelse og står
naturligvis til rådighed i starten, så I ikke skal føle jer helt forladt. God vind til alle og tak til alle endnu engang. Vi ses derude på
træningspladsen eller til udstilling.
Bestyrelsen
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Beretning avls- og sundhedsudvalget:
Avls-og sundhedsudvalget har afholdt 3 møder siden sidste generalforsamling. – Heraf var to fysiske møder og et telefonmøde. I
en travl tid som nu, kan det være meget svært at få alle samlet, men det er lykkedes os at være fuldtallige til møderne.
Det gennemgående tema har været at få endnu en avlskåring/avlsbeskrivelse afviklet; et arrangement, som kræver en del
planlægning. Det lykkedes os at finde 3 dommere nemlig Marie Petersen DK, Georg Roth DE og Joseph Gerhards DE. Datoen var
på plads lørdag d. 10. oktober 2015. Pladsen var reserveret i Odense og tilmeldingerne var i hus. Så skete der bare det der ikke må
ske – kun 2 dage før meldte den tyske dommer Georg Roth afbud og det viste sig umuligt at finde en erstatning med så kort varsel,
så vi måtte gå den tunge gang og aflyse dagen. Vi har siden forsøgt at finde en ny dato, i skrivende stund desværre uden held,
men vi håber stadig, da der er rigtig mange efterspørgsler på dette arrangement.
Ved avlsbeskrivelsen blev der – som man gør i bl.a. Tyskland – udtaget blodprøver til evt. senere forskning. I bestyrelsen og avlsog sundhedsudvalget blev vi dog enige om, at tilbyde de hunde, som blev anbefalet til avl – i alt 16 ud af 18 – at få 50% tilskud til
at få lavet en gentest via den tyske klub - SSV. Alle 16 hunde tog imod tilbuddet og man vil kunne se en liste på hjemmesiden
med navnene på disse hunde. Resultaterne vil man foreløbig ikke kunne se, men man kan jo altid forespørge hos ejerne, hvis man
er interesseret i at bruge én af disse hunde i avl.
Derudover valgte vi at tilbyde et tilskud på 100 EURO til de hunde der opfylder kriterierne for at stå på DBSK’s avlslister,
såfremt ejerne ønskede dem testet. Dette tilbud skulle ses i lyset at, at der ikke rigtig foregik nogen forskning på KU SUND
omkring vores bernere på det tidspunkt og vi følte der var et behov for at gøre noget for at højne levealderen for vores hunde.
Den tyske klub SSV har i samarbejde med Prof. Dr. Distl ( Tierärztliche Hochschule Hannover) afsluttet et studie m.h.p. selektion
af høj levealder med succes og gode resultater. Da man siden 1996 har taget blodprøver fra alle hunde godkendt til avl, er det i
dag muligt at lave en selektion i forhold til ekstrem høj levealder på berner sennen hunde.
Den store fordel ved genomisk avlsværdi, er at opdrætteren har mulighed for allerede inden en hund går i avl at kende den
forventede arvelighed i levealder og dermed træffe et passende valg af avlspartner, og dermed være med til at levealderen for
vores hunde vil stige over flere generationer. Dette gøres ikke fra den ene dag til den anden, men vil være en vedvarende og
langvarig proces.
Vi er derfor glade for, at vi tager et stort skridt i retning af at øge levealderen for berner sennen hunde ved hjælp af den genomiske
avlsværdi.
Når det så er sagt, så er det ikke sådan, at man udelukkende skal bruge avlsdyr med forventet høj levealder – det er vores
population for lille til. Man skal overveje nøje, hvilke 2 hunde man sætter sammen, ligesom man gør det i dag, og hunde med
værdier i den lave ende skal stadig anvendes i avl, men ikke sammen med en med tilsvarende lave værdier. En test koster i dag
280 EURO.
Gentesten indeholder udover AD, HD og levealder også DM-test på exon1 og SSV HS pretest. DM test Exon 2 har Laboklin.
patent på, men det er muligt at tilkøbe denne test i forbindelse med gentesten. Grunden til at vi har valgt at give tilskud til
Gentesten i SSV og ikke til Antagne er fordi den tyske genomtest indeholder flere parametre, hvor pretesten (SSV) er en del af
dette. Derudover er der på levealder, HD, AD og DM (exon1).
Det er stadig indtil videre og i begrænset omfang muligt at hunde med bestemte diagnoser fået lavet genomtesten gratis og/eller
en *patologisk-histologisk undersøgelse efter hunden er afgået ved døden til videnskabeligt brug:
- Berner sennenhunde med en påvist levealder på 12 år og ældre
- Berner sennenhunde som p.g.a. en kræftlidelse må aflives i en alder af under 5 år.*
- Berner sennenhunde mit HD D (middel) eller HD E (svær)
- Berner sennenhunde mit AD-Grad III eller FPC (Fragmentierter Processus Coronoideus)
- Berner med massiv glomerulonephritis (nyrebetændelse) *
- Hunde med mistænkt degenerativ myelopati (DM) *
Vi har også fra udvalgets side et stort ønske om at få gang i Sundhedskontoen igen og opfordrer hermed alle opdrættere til at
indbetale et beløb per hvalp, ligesom vi opfordrer alle med hanhunde, der bliver far til et kuld hvalpe, at indbetale et mindre beløb
pr. hvalp. Disse indbetalinger vil gøre det muligt at yde tilskud til at genteste alle avlsdyr som opfylder kriterierne for at stå på
vore avlslister. Vi arbejder stadig på, at man på avlslisterne vil kunne komme til at se, hvilke hun der har fået lavet testen. I
øjeblikket findes der kun en liste over disse hunde på hjemmesiden.
Vi har afholdt Avlsseminar/en dag på KU SUND i januar. Dette var egl. planlagt i efteråret, men da vi ikke kunne nå at få
invitationen med i Berner-Bladet, valgte vi at skubbe arrangementet til januar.
Berit fortalte lidt om, hvad der rører sig i udvalget og fik ideer fra de fremmødte til, hvad man kunne tænke sig udvalget skulle
beskæftige sig med i fremtiden.
De 3 kvinder fra KU-Sund – Annemarie, Betina og Lise – fortalte lidt om IKVH/Hospitalet, dyrlægeuddannelsen og abstract om
en ny biomarkør, som der ser ud til at være fundet og sidst en orientering omkring resultaterne fra Antagne-testen af de danske
bernere fra Lises studier, hvad de betyder og hvad man kan bruge dem til. Dette kommer der en nærmere redegørelse for i næste
nummer af Berner-Bladet. Endelig var der en rundvisning på Universitetshospitalet for familiedyr.
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Budskabet fra KU-Sund var helt klart: ”Det er en pretest – både hos Antagne og i Tyskland – og vi skal agere i forhold til dette.
Derfor skal vi stadig bruge hunde i avl med status C og D (fra pretesten), vi har ikke hunde nok til at undvære disse avlsdyr, men
skal sørge for at sætte passende avlsdyr sammen. Desuden var budskabet også – hverken Antagne eller SSV’s pretest er valideret
på Berner Sennen endnu.
KU Sund vil meget gerne samarbejde med os i fremtiden og vi har bedt dem sende et oplæg til, hvad et samarbejde vil komme til
at indeholde og hvilke prioriteringer de har. Vi har ligeledes bedt om en status fra dem, hvad der er opnået for de midler vi har
sendt til dem gennem årene. Vi har i skrivende stund ikke modtaget dette endnu.
Udmærkelse af opdrættere
Vi har drøftet forslag til kriterier og udformning af udmærkelse af opdrættere. Der skal være en forskel på, om man er åben
omkring sit avlsarbejde eller ej. Vi har drøftet forskellige kriterier og vil gerne fremlægge dette på generalforsamlingen.
”Avlsgodkendelsesbevis”
Dette begreb har ikke eksisteret i flere år. Da hundene ikke længere skal avlsgodkendes, men blot opfylde betingelserne for at
komme på listerne, er der ingen grund til at lave et dokument. Vi vil gerne præcisere her og på hjemmesiden, at der ikke
eksisterer avlsgodkendelser længere og at hundene på listerne opfylder betingelserne. Hvis man ønsker mere beskrivelse af
hundens avlsværdi, så kan man tilmelde et avlsbeskrivelses arrangement og få lavet en decideret beskrivelse af hunden og hvad
anbefalingerne er til avl, ud over de officielle HD og AD røntgenfotograferinger
Hjemmesiden
Vi har gennemgået hjemmesiden og vil gerne have flere artikler under avl og sundhed herpå.
Der skal løbende arbejdes på at udfærdige hjemmesiden til gavn for alle med interesse i sundhed og opdræt.
Løbende over året har udvalget ansvar for den løbende registrering samt
- Den løbende hvalpeformidling
Her har vi Finn Katberg på banen som hvalpeformidler – det er vi meget glade for i udvalget og er glade for den livlige aktivitet
der har været på listen – både under nuværende og planlagte kuld.
- Den løbende dødsregistrering og registrering af levealder
- Den løbende registrering af sundhedsskemaer
- Disse opgaver varetager Erika Bromose udenfor udvalget.
- Løbende registrering af HD/AD fotograferinger - det står Lise Kjær for.
- Løbende registrering af fødte hvalpekuld samt lister over forældre/bedsteforældre - det står Lise Kjær for.
Alle disse registreringer vil hvert år blive offentliggjort her på generalforsamling og i vores RAS. som. RAS ligger til enhver tid
tilgængelig på klubbens hjemmeside, ligesom skemaer til registrering af den almindelige sundhed i racen – skemaer til registrering
af dødsårsager o.s.v. er lige til at hente frem og sende til os. – Vi kan kun lave registreringerne bedre ved at få flere skemaer fra
jer.

Beretning fra Udstillingsudvalget:
Årsberetning fra Udstillingsudvalget
Der blev efter sidste års generalforsamling dannet et nyt UU: Lone Thomsen & Lilian Milek Madsen ønskede at fratræde efter I
mange år at have udført et kæmpe arbejde i dette udvalg: En kæmpe tak skal der lyde for deres enestående indsats.
Det nye udvalg består af: Jeanette Dam Lerskov, formand; Janne Klitgaard Andersen, Gitte Nielsen, Fie Basbøll & Nicole
Hecksher.

DBSK har i 2015 afholdt 8 udstillinger.
Der har i 2015 været en glædelig stigning på 89 tilmeldinger, se skema.
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Antal
tilmeldte
hunde

2014 2015 2016

Nyborg
Hårlev/Slagelse
Otterup
Hårlev/Sorø
Aars
Strib

144
52
224
57
74
89

190
82
216
79
73
89

I alt

640

729

199

Fremgang i
tilmeldinger 89
Økonomi:
Vi har modtaget nedenstående opgørelse fra
vores kasserer
2015
Indtægt
udstillinger:
Udgifter:
Halleje:
Præmier + gaver
Kataloger
DKK
resultatkørsel
Dommer/ringpers.
Kørsel
Diverse til udst.

Total udstilling

241.900
-20.930
-31.541
-6.477
-15.697
-65.662
-12.161
-3.482
155.950
85.950

Vi er som tidligere nævnt ved at finde os til rette i det nye udvalg, vi oplever at vi arbejder godt sammen, vi supplerer hinanden
godt, og vi har været meget glade for de positive tilkendegivelser vi har modtaget for de afviklede udstillinger.
Vi har ikke søsat nye tiltag endnu, men vi har forskellige ideer og ønsker vi arbejder på at få gennemført:
Dommerprofiler i kataloger
SMS remindere om tilmeldingsfrister
Jubilæumsudstilling i 2018
Opdateringer på Facebook
Opdatering af hitlister efter hver udstilling (er i gangsat)
Par Cup
Fotokonkurrencer (Hashtag#)
Nye Champions:
Danske
Maroussia Otzo King of Forest
Lady Xiera´s Moneypenny
Harthin´s Magnificent Miss Melanie
Herletta´s Jason
Berner-Emmas Inci Renanya
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Udenlandske:
Vegamo's Obama Kendo,NO
Doremis Double-Nougat, SE
Bernerdalens Å De Vie, SE
Nøklebyåsen's Yenna, NO
Nellyvill's Just A Flirt, NO
Nellyvill´s Like No Other, NO
Brilliant Ozzy Av Lee Armand, FI
Klub- & Veteran KlubChamps:
Klub Champion 2015 Caio
Klub Champion 2015 Koeman van ´t Stokerybos
Klub Champion 2015 Harthin's Nobody Like Nathalie
Klub Champion 2015 Kjær's Honey Honey
Klub Veteran Champion 2015 Ber Moscow's T-Riki Tiki Tavi
Klub Veteran Champion 2015 Pa-Di Sinclair's Babette
Klub Veteran Champion 2015 Vipsennen Zindy
Der var ingen nye Junior klub champs.
Alle i UU er klar på at fortsætte og vi er i skrivende stund allerede godt i gang med at planlægge 2017 & 2018 – Husk at vi altid er
åbne for nye ideer, og at det er muligt at forestå en event i forbindelse med vores udstillinger, naturligvis efter aftale med os .
På vegne af Udstillingsudvalget i DBSK
Nicole Hecksher

Beretning Aktivitetsudvalget:

Året 2015 bød på åbne prøver på Hasmark, med stor deltagelse ude fra. Ca 46 hunde fordelt på LP og Rally, hvoraf de 17 var
andre racer end berner sennen.
Årets trænerseminar var igen en succes, om end det åbne foredrag for alle medlemmer kun havde lokket en enkelt deltager til.
Karen Frost afholdt et lærerigt arrangement omkring stress hos vores hunde, især i forbindelse med træning, og et par hundeførere
med hund stillede sig til rådighed, så vi kunne se nogle træningsøvelser i praksis. Foredraget omhandlede især hvalpens udvikling
hos opdrætteren, hvordan den skulle aktiveres og en gennemgang af The Bio sensor programmet.
I løbet af året blev der også afholdt et arrangement med dogparkour, og på trods af det foregik i sommerferien, var alle pladser
besat. Vi var heldige med det ustadige sommervejr, og alle deltagende hunde, lige fra de små hvalpe til de ældre hunde, var super
dygtige. Derudover blev der hyggesnakket over en kop kaffe og et stykke kage. Aktiviteter som denne er vist kommet for at blive.
Aktivitetsudvalget

Beretning fra Sponsorudvalget:
Det nydannede udvalg stod for al kontakt til Olivers Petfood, som DBSK har en klubaftale med. Der blev i den fobindelse skaffet
præmier til Hasmark i forbindelse med Lotteri, Baby og Hvalpeklasse, Veteranparade samt deltager præmier i LP og Rally. Også
Skue i Syd fik præmier fra Olivers.
Udvalget stod for Lotteriet på Hasmark hvor der blev samlet præmier ind fra forskellige virksomheder, kenneler og medlemmer.
Lotteriet indbragte 7000,- kr. til forskningskontoen.
Sponsorudvalget
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Opstilling til Bestyrelsen
Bilag A
Hejsa
Jeg stiller mig hermed til rådighed som kandidat til bestyrelsen i DBSK.
Jeg er årgang 1967 – har pt min nr 2 og 3 BMD – en tæve og en han. Har i 2013 afsluttet opdrætter/hundeholder uddannelsen.
Venter stadig på første kuld hvalpe – har været på hvalpe jagt efter en tæve hvalp siden vi måtte aflive vores første BMD i januar
2014.
Jeg er førtidspensioneret og tilpasser mine gøremål efter hvad helbredet tillader.
Ingen erfaring med bestyrelsesarbejde men er villig til at lære og gøre en indsats hvor jeg kan.
Potedask
Dorthe Jensen
Egebjergvej 371
4571 Grevinge
dorthe1@dorthe1.dk
Mobil: +45 26 24 22 66

Bilag B








Maria Cecilia Harthin Andersen
27 år
Bosat i Sennels, Thisted
To børn på 6 & 2 år
Studerende på AAU
5 Berner Sennen i sameje med mine forældre
Opdræt under Kennel Harthin

Erfaring og baggrund med berner sennenhunde:

Jeg er ”født” med berner sennen, da mine forældre fik den første, da jeg var ét år gammel.
Fra jeg var 4 år gammel begyndte jeg at gå til ”barn og hund”, og har altid været med til både udstilling, skuer og lydighedsprøver,
træning m.m.
Da jeg var 17 år gammel kom jeg med i mine forældres kennel, kaldet Kennel Harthin.
Jeg har i alt den tid jeg kan huske, været interesseret i bernere, og har undersøgt alt hvad jeg kunne, om alt omkring bernere.
På trods af mine kun 27 år, har jeg meget stor indsigt i berneren som helhed, og har i vores avlsarbejde prøvet at kombinere
sundhed, temperament og eksteriør, så det hele går op i en højere enhed.

Bestyrelsesarbejde:

Jeg har ingen tidligere erfaring med at være i en bestyrelse, men jeg er villig til at lære, og vil gøre hvad jeg kan for at bevare og
forbedre vores klub. Endvidere har jeg et stærkt bagland, som bakker op om mit foretagende, og til en hver tid vil hjælpe, såfremt
det er nødvendigt.
Jeg tror på åbenhed og tolerance overfor hinanden, og jeg mener at en klub, samt dens medlemmer burde besidde disse. Jeg vil
blandt andet arbejde på, at der ydes mere information til klubbens medlemmer, og på en fortsat mere informativ hjemmeside.
Jeg håber på et godt valg, og at der bakkes op om en ny bestyrelses begynden.
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Bilag C
Hej
Hermed stiller jeg op til valg til bestyrelsen i DBSK.
Werner Bartsch
Mellemvang 10
4990 Sakskøbing
e-mail - werner.bartsch@hotmail.com
tel. 26820851
Lidt om mig selv.
Jeg har haft hunde af forskelige racer hele mit live, de sidste 7,5 år berner. Har lige gennemført "Opdrætteruddannelse" i DKK og
går meget op i avl og sundhed af denne dejlige race. Min hund Anke (DK11162/2012) er genomtested, hendes mor Luise vom
Aueteich DK 01073/2009 (hun måtte aflives den 06-02-2016, vi venter på resultatet af obduktionen) var også genomtestet, vi har
også Bora (DK10993/2015)hun vil blive testet. Bora´s far (Iceman von Knollmann´s Mühle VDH/SSV BS54128) har også
genomtest. Har gode kontakter til SSV i Tyskland og deres formand Dr. Bachmann, som har hjulpet mig meget de sidste år. I
august 2016 vil jeg gå på pension og har tid og energi til at arbejde for vores race. Vi har også en Berner gruppe her på
Lolland/Falster (Fb Berner Lolland/Falster) og arbejder på en træningsplads. Alt i alt drejer mit liv sig om Berner.
Mvh Werner Bartsch

Bilag D
Tine Ringgaard, 46 år.
Sundhedsplejerske i Ballerup kommune.
Bor i Farum.
Gift og har tre piger på 10, 18 og 19 år.
Jeg synes det kunne være fantastisk spændende at være en del af en ny bestyrelse, og være med til at præge fremtidens DBSK.
Jeg vil gerne være med til at skabe en tydelig og synlig bestyrelse, med medlemmernes ønsker og behov i fokus.
Jeg vil arbejde for at styrke samarbejdet og den interne kommunikation. Respekt, åbenhed og lydhørhed er nøgleord for mig.
Vi fik vores første Berner-han i 2008, og siden er interessen bare vokset. Vi har nu vores anden han, som mest er familiehund,
men også bliver udstillet. Hvis alt går efter planen, bliver familien forøget med endnu en Berner i løbet af sommeren.
Jeg har tidligere siddet i bestyrelse i mine børns daginstitution, så jeg har snuset lidt til bestyrelsesarbejde.
Jeg ser frem til generalforsamling og valg til bestyrelse, og håber på at blive en del af den.

Bilag E
Fra
Jens Utke Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg

Fredensborg d. 25. Februar 2016

Vedr. opstilling til Klubbens Bestyrelse på Generalforsamlingen i Middelfart d. 9. April 2016
Jeg vil gerne opstille til valg til Dansk Berner Sennen klub´s bestyrelse
Jeg stiller op, da jeg af klubbladet kan læse, at klubben mangler medlemmer, der vil stille deres mandat til rådighed.
Jeg har i et stykke tid fornemmet, at det har været en lille kreds, der har taget ansvaret for klubben.
Jeg stiller ikke op for at blive formand, men fordi at jeg ønsker at støtte det medlem, som på værdig måde vil påtage sig ansvaret.
Jeg vil gerne arbejde for mere åbenhed i klubben.
Hermed lidt om min baggrund.
Jeg er født i 1944, af profession er jeg ingeniør og i dag pensionist.
Jeg er gift med Lisbet Utke Ramsing som også har været formand for klubben i en længere årrække.
Jeg har opdrættet Berner Sennen siden 1970.
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Først med kennel navnet Danettas, og sammen med Lisbet siden 1984 med kennel navnet Sennettas.
Jeg har været aktiv udstiller fra starten og har i årenes løb udstillet vores opdræt i stort set hele Europa, hvor jeg har haft den
glæde, at vinde mange store udstillinger.
Vi har således haft adskillige Verdens- og Europavindere, samt
internationale champions m.v..
I 1977 tog jeg initiativet til dannelsen af Dansk Berner Sennen klub, som jeg i en periode har været formand for.
Jeg gennemførte i 1980 min dommer uddannelse på Berner Sennen både i Danmark og i Tyskland.
I dag er jeg Internationalt FCI autoriseret dommer på alle racer i FCI grupperne 2. og 5.
Og dommer på Old English Sheepdog i grp. 1
Som dommer har jeg dømt i en stor del verdenen, og har haft den ære at være dommer i stort set alle de lande der har en special
klub for Berner Sennen i Europa, der udover har jeg dømt Specialtys i Australien og Canada samt flere gange i USA.
Jeg har også haft den ære at dømme på 3 verdensudstillinger, samt andre store internationale udstillinger.
For mit arbejde for Berner Sennen racen har jeg modtaget Dansk kennel klud hæderstegn, og følgende special klubber har hædret
mig:
Schweiz som veteran på racen –
Tyskland med sølv- og guldnål –
Østrig for særlig indsats for racen på denne klubs 20 års jubilæum –
Dansk Berner Sennen klub som æresmedlem af klubben.

Opstilling til Avls- og Sundhedsudvalg
Bilag F
Jeg vil hermed gerne opstille til valg til avlsrådet.
Lidt om mig selv: Jeg har haft Berner Sennen siden 1976 og har siden 1984 haft kennelmærket Fensholt´s. Bor lidt udenfor Odder
min med mand og en voksen søn på en landejendom med god plads til hundene at boltre sig på. Vi er tit på udstilling, da min
mand har Bernershoppen, og nogle ture til udlandet bliver det også tit til.
Igennem årene har vi haft mange bernere til at gå gennem vores liv, altid tæt på, da hundene bor i huset sammen med os. Vi har nu
fire bernertæver i alderen 2-10 år.
Jeg har siddet i en del forskellige avlsråd under forskellige bestyrelser og har også deltaget i bestyrelsesarbejdet i nogle år.
Endvidere har jeg fulgt de internationale symposier siden starten i Schweiz, og igennem mange år har jeg været klubbens
repræsentant i BIWG: Bernese International Working Group.
Mit bidrag til avlsrådets arbejde havde jeg tænkt kunne være det formidlende. Jeg er med på, at Dansk Kennel Klub har givet
ansvaret over til opdrætterne, som jo også økonomisk kommer til at betale, hvis noget går galt med deres hvalpe. Derfor synes jeg
ikke, opdrætterne skal kvæles med regler og afstraffelser; men der er brug for oplysninger og udvekslinger af erfaringer med andre
landes klubber og med andre raceklubber her i landet samt med Dansk Kennel Klub.

Med venlig hilsen Inge Bibby.

Bilag G
Arnborg den 26. februar 2016

DBSK’s avls- og sundhedsudvalg
De der kender mig ved jo nok, at jeg fuldstændig har tabt mit hjerte til vores dejlige race. Derfor har jeg efter nøje overvejelse
besluttet at stille op til DBSK avls- og sundhedsudvalg, da jeg som opdrætter brænder meget for avlsarbejdet og sundheden for
vores hunde.
Lidt om mig: Jeg fik min første Berner tæve ”Chella” i maj måned 2007. Egentlig bare fordi, jeg synes, det var en utrolig smuk
hund med et dejligt temperament, der passede godt med min tid og formåen (den gang) - og så havde jeg bare ønsket mig Berner i
mange år.
Jeg begyndte selvfølgelig at gå til hvalpetræning, og det gik over alt forventning, så jeg blev jo grebet af det. Udstilling skulle også
prøves, hvilket også gik forrygende, og siden har de oplevelser taget ”voldsomt” til. Chella blev avlsgodkendt, B-hund i lydighed,
gik LP konkurrence og hun fik tillige 4 dejlige kuld. I 2015 er det blevet til 6 kuld i alt. Jeg har kontakt med alle 30 hvalpe, hvor de
ældste nu er 6,5 år og så har vi selv 3 tæver af eget opdræt.
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I 2010 afsluttede jeg DcH’s træneruddannelse og jeg har følgende DKK kurser: Opdrætter, basis og den lovpligtige
hundeholderuddannelse samt ringtrænerkursus. Flere en-dags kurser/arrangementer er også på listen og det sidste var en meget
spændende dag på KU Live, hvor vi hørte om forskningsarbejdet omkring vores race.

Hvad kan jeg bidrage med: Jeg håber, at jeg kan være heldig at få en ”stol”, og hvis jeg gør, at det så må blive sammen med en
række kompetente mennesker, også mennesker der har en større viden end mig, da jeg jo faktisk ret ny i opdrætteriet i forhold til
mange andre. Set fra min optik vil det være den optimale sammensætning af et avls- og sundhedsudvalg, hvis det bliver en
kombination af mennesker med god basal viden og nogle nye, der måske kan vende tingene lidt på ”hovedet”. Ellers har jeg som
nævnt bare stor interesse for racen og de mennesker, der som jeg, har viet deres liv til Berner Sennen.
Mine tanker kredser, sikkert som mange om, at vi vil det bedste for vores race, for vores medlemmer og for vores kommende
hvalpekøbere. Jeg synes det er meget magtpåliggende at opdrætte med god, ren og åben samvittighed. For vi kan vel kun blive enige
om, at vi skal avle nogle sunde og stærke hunde, med super temperamenter. De skal også kunne bevæge sig, gerne blive ældre end
7-8 år, og så skal vi selvfølgelig fastholde racestandarden i vores avlsarbejde - så ja der er mange ting, der skal gå op i en højere
enhed, når vi vælger partnere til vores tæver og sætter små hvalpe i verden. Og hvordan når vi de mål mest optimalt? Vi skal være
kritiske, men også respekterer hvad andre gør i troen på der også er tanker bag. Vi skal ikke dunke hinanden oven i hovedet og
bagtale - vi skal være åbne og kunne diskutere på tværs og accepterer at vi ikke alle har samme mening. Dette er nok den sværeste
opgave, men jeg er sikker på det kan lykkedes, hvis vi arbejder ud fra samme målsætning.

I tidligere job, har jeg varetaget ansvar for strategi, planlægning og markedsføring samt kreativ udformning og nu er det bare som
selvstændig. Jeg er en konsekvent ”pige” på 58 år, der er vant til at arbejde professionelt og overholde fastsatte deadlines.
Uddannelse: Jeg er uddannet grafiker og har tidligere været ansat ved en fotograf i to år, jeg har arbejdet på reklamebureau, været
ansat ved Kvik i 9 år som marketingkoordinator og 5 år som marketingchef ved Designa. Nu er jeg freelance grafiker,
marketingkonsulent, webshopejer og så har jeg jo min hundetræning ca. 3 -4 gange ugentligt med hvalpe- og unghundehold samt
ringtræning, så jeg har valgt at kombinere selvstændigt erhvervsliv i livet sammen med mine hunde.
Tine Kloster
Kennel Amazing Tiklo
www.tiklo.dk

Bilag H
Opstilling til DBSK´s Avls- og Sundhedsudvalg:
Til generalforsamlingen i april 2016, vil jeg gerne opstille til valg som medlem af Dansk Berner Sennen Klubs Avls- og
Sundhedsudvalg.
Jeg har sammen med Else-Marie Kennel Bernerhøjen, hvor vi opdrætter dejlige bernerhvalpe, - samtidig med, at vi går på
udstillinger i såvel indland som udland, med vore bernere. Vi har derfor en stor kontaktflade, også til udlandet.
Vi har haft Berner Sennen helt tilbage fra 1972, og i en del år frem, havde vi kun hanner, men i år 2000, begyndte vi i også at have
tæver, og vi begyndte mere intenst at gå på udstilling med vore bernere, hvorefter det greb om sig, - vi opbyggede en kennel, og
begyndte at være opdrættere under Dansk Berner Sennen Klub.
Vi har gennem årene gået meget op i sundhed og lang levealder på vore bernere, og har derved avlet os frem til sunde bernere,
med lang levealder. Vore bernere bliver rask væk 10 - 11 - 12 år, og en af de første hvalpe vi lavede tilbage i 2002, opnåede her i
2015, en alder af 13 år, - hvor hun så sov fredeligt ind.
På et tidspunkt var næsten halvdelen af vore bernere "pensionister", hvilket vil sige fra 9 til 13 år gamle, - hvilket var en sand
fornøjelse af opleve. P.t. har vi fortsat også tæver på 10 - 11 og 12 år.
Gennem årene har jeg deltaget i et stort antal af avls- og sundhedsseminarer, Viden på bordet og lignende, i såvel ind- som
udland, og har herved og ved egen avl i vores kennel, oparbejdet en hel del viden om avl på berner sennen, og at jeg mener derfor
at jeg kan tilføre Avls- og Sundhedsud-valget mange ting om avl, og dermed viderebringe denne viden til kommende berner
sennen ejere og opdrættere.
Jeg går som nævnt meget op i sundhed, godt temperament og lang levealder på vore bernere, og vil derfor gerne være med til at
arbejde med, og gøre en forskel til gavn for avlen fremover.
27. Februar 2016
Erling Kolding-Jacobsen
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Vejledning vedr. valg til Avls- og Sundhedsudvalg:
Der skal vælges 2 personer til udvalget.

Vejledning vedr. valg til Avls- og Sundhedsudvalg:

Ved familiemedlemskab anvendes de blå da husstanden har mulighed for afgive 2 stemme(sedler.)
Ved enkeltmedlemskab anvendesDer
denskal
grønne
da husstanden
harudvalget.
mulighed for at afgive én stemme.
vælges
2 personer til
Der må max stemmes på 2 kandidater pr. stemmeseddel.
Ved familiemedlemskab anvendes de blå da husstanden har mulighed for afgive 2 stemme(sedler.)
Stemmesedlen
sendes ianvendes
lukket kuvert
klubbens
sekretær v/ Hanne
Bank Pedersen,
Alidasvej
11, 8700
Ved
enkeltmedlemskab
dentilgrønne
da husstanden
har mulighed
for at afgive
én stemme.
Horsens,
så den
er med
senest pr.
4 dage
før generalforsamlingen, dvs d. 5/4 2016, eller den
Der
må max
stemmes
påposten
2 kandidater
stemmeseddel.
medbringes og afleveres personligt til sekretæren inden generalforsamlingen d. 9. april 2016.
Stemmesedlen sendes i lukket kuvert til klubbens sekretær v/ Hanne Bank Pedersen, Alidasvej 11, 8700
Horsens, så den er med posten senest 4 dage før generalforsamlingen, dvs d. 5/4 2016, eller den
medbringes
og afleveres
personligt
til sekretæren
inden
generalforsamlingen
9. april
Husk
at påføre
afsender
med tydelig
navn og
adresse
på kuverten d.
ellers
er2016.
den ugyldig.

Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der siden 31.12. sidste år
Husk
at påføre
afsender
medog
tydelig
navn
adresse på kuverten ellers er den ugyldig.
har været
medlem
af klubben,
som ikke
er og
i kontingentrestance.

Brug disse stemmesedler når du vil afgive din stemme:

Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der siden 31.12. sidste år
har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Bibby
BrugInge
disse
stemmesedler når du vil afgive din stemme:

✂

Tine
IngeKloster
Bibby
Erling Tine
Kolding-Jacobsen
Kloster
Erling Kolding-Jacobsen
KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP
Inge KLIP
BibbyKLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP
KLIP
Tine
IngeKloster
Bibby
Erling Tine
Kolding-Jacobsen
Kloster
Erling Kolding-Jacobsen
KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP
Inge KLIP
BibbyKLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP
KLIP
Tine
IngeKloster
Bibby
Erling Tine
Kolding-Jacobsen
Kloster
Erling Kolding-Jacobsen
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Afsender
Frank Andersen · Vinkelager 14, Grejs · 7100 Vejle

Barney har øje på en fugl, som gerne må komme ned og lege

