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Fotokonkurrencen
Stor ros til alle, der har sendt billeder ind
denne gang. De er super gode og kreative.

Forsiden
Lillemus Cato Calitri og Lillemus Callie
Calliopé 8 uger indsendt af Louise Hoff.

Bagsiden

Begrundelse
Forsiden: Dejlige hvalpe i sne.
Bagsiden: Altid lækkert med børn og hunde.
De bliver, de bedste venner, bare se Karls øjne.

Jane
og
Linda

Banehaven’s Fillis Filua og ”Banehaven’s”
Karl indsendt af Mai-Britt Juhl.
Redaktion
Materiale sendes til: Nefer Johansen-Ossian · Morelvej 56 · 5250 Odense SV · tlf. 2194 1667 · e-mail: bb@berner-sennen.dk
Ansvarshavende redaktør: M
 aria Harthin Andersen · Kirstens Bakke 10 · 7700 Thisted · tlf. 2870 6931
e-mail: maria_harthin@hotmail.com / formand@berner-sennen.dk
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Vi har taget hul på et nyt kalenderår, og foråret
nærmer sig med lys og længere dage.
Vi vil gerne sende en stor tak til alle jer aktive
medlemmer, der bidrager til at fylde kalenderen
op med skønne aktiviteter, som vi alle nyder
godt af.
I efteråret bad vi om jeres inputs, ideer og ønsker
til hvordan vi som bestyrelse kan være med til
at udvikle klubben bedst muligt. Tusind tak for
jeres forslag og tanker. Vi er i gang med at behandle dem alle. Bliv endelig ved med at byde
ind med hvad I end måtte have på hjerte.

Husk at referater fra bestyrelsesmøder ligger på
hjemmesiden, så der kan I følge med i hvor langt
vi er med de enkelte emner.
I bestyrelsen er vi i skrivende stund i fuld gang
med at planlægge årets generalforsamling, som
holdes i Antvorskovhallen i Slagelse 8/4 kl. 13.
Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag, hvor vi
håber at se rigtig mange af jer.

Mange glade forårshilsner
Bestyrelsen

Staugaard`s Alina Medina 9 mdr
– ved Søndre Strand i Køge januar 2017

Harthin´s Quarterback ”Batman” lever op til sit navn

Kristianslyst’s Dempsey
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Generalforsamling

Generalforsamling
Der indkaldelse hermed til generalforsamling i
Dansk Berner Sennen Klub
Tid: Lørdag den 8. april 2017 kl. 13.00
Sted: Konferencerum lokalet i Antvorskovhallen, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse
Alle medlemmer af DBSK kan deltage, stemmeberettige er medlemmer,
der er medlem pr. 31.12.2016 og ikke er i kontingentrestance.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Godkendelse af formandens beretning
Fremlæggelse af udvalgsberetninger
Forelæggelse af det reviderede regnskab for klub og kræftkonto 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
Per Randløv Petersen
genopstiller
Berit Bang-Jensen
genopstiller
Gitte Høy-Nielsen
genopstiller
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 25. februar 2017

Sekretærens adresse er: Tine Ringgaard, Rytterkrogen 4, 3520 Farum eller
sekretaer@berner-sennen.dk
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The World of Bernese Mountain Dogs
in 2014, 2015 and 2016
I 2015 udkom første udgave af ”The World of Bernese Mountain Dogs”
som omhandlede 2011, 2012 og 2013. Mange bestilte bogen og
en del gik forgæves efter denne smukke bog.
Nu arbejdes der på 2. udgave der udkommer november 2017 og
vil omhandle 2014, 2015 og 2016.
Bogen koster kr. 420,- (inkl. forsendelse) hvis man bestiller inden 1. oktober og
vil efterfølgende kunne købes til € 62,50 plus forsendelse hos forlaget (så længe lager haves).

Hvis du ønsker at sikre dig en bog til specialpris så send en mail til:
Lisbet Ramsing - lisbet@sennettas.dk eller
Gitte Høy Nielsen gittehoy@gmail.com
Vi vil senere oplyse på hvilken konto der skal indbetales.
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren
I skrivende stund er der hvidt uden for mit vindue og frosten bider godt i kinderne – men når
bladet lander i postkassen, er foråret lige på trapperne.

Dette nummers bedste historie omhandler en
Berner til DM i Politihunde foreningen – fantastisk at vores skønne race kan være med på topplan blandt mere ”egnede” racer.

Vi fik fejret årets forside i Nyborg – og her i bladet kan du se et par billeder fra præmieoverrækkelsen. Det var Anni Smedsgaard der vandt afstemningen med 88 ud af 194 stemmer – så det
var ret overbevisende. Anni var der desværre
ikke i Nyborg til at modtage præmien, så Maria
var stand-in.

Det var alt fra mig i denne omgang – Må I alle
have et skønt forår.

de

rie

Bladets bedste historie

Bla

Det er så dejlig at vi denne gang har modtaget 2
historier samt billeder fra medlemmer som ikke
plejer at sende ind – skønt at se at opfordring om
materiale virker J – så den gentages hermed –
ligesom jeg vil gentage at I jo også kan sende
videoer ind – som vi kan bringe i bladet.

Mange hilsner Nefer

ts b
st o
e dste hi

Præmien for vinder
historien er et krus
med billede af din egen
Berner. Kruset er venligst sponsoreret af
LG Petwash

Pa-Di Sinclair’s Jazmin Chanodóttir (Tikka) som nyder livet på stranden januar 2017
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Årets forside 2016

Årets forside 2016
Tillykke til fotografen Anni Smedsgaard med
billedet af Oliver!
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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

05/10/04

Tæve Sennettas Pandora

05/05/05
15/05/05
28/08/05
21/10/05

Tæve Hansennen’s Pepsi
Tæve Bernerhøjen’s
Kimberlee
Han Aristo Bernese Coby
Han Favitea’s Remus

26/11/05

Tæve Bernerhøjen’s Ophelia

05/12/05

Tæve Ber Moscow’s Janis
Joplin ”McGee”
Han Ber Moscow’s
Pontoppidan
Tæve Euro Kensen Icequeen
Han Duevang’s Tarzan
Tæve Duevang’s Turbo
Tæve Duevang’s Thuja
Tæve Duevang’s Tica
Han Banehaven´s Dalton
Han Pa-Di Sinclair’s
Bacchus
Tæve Pa-Di Sinclair’s Babette

05/12/05
05/04/06
18/06/06
18/06/06
18/06/06
18/06/06
04/07/06
28/07/06
28/07/06
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Navn

Troværdighed af denne
liste er vigtig, husk derfor
også at afmelde hunden,
når den ikke er længere
lever. Hunde over 12 år slettes automatisk
pr. 1.1.2017. Såfremt de stadig lever,
bedes dette meldes ind på overstående
mailadresse.

Far

Mor

Aeyq van de
Klaeverhoeve
Duevang’s Nerman
Maglód-Falvi Iq Joker
Junior
Vollenweider’s Bastian
Earl Maximillian Off
Sofie’s Pride
Bangshåb’s Bogart

Bellogs Elsie

Ponto
Ponto
Kohavens Cæsar
Cero vom Alten Holz
Cero vom Alten Holz
Cero vom Alten Holz
Cero vom Alten Holz
Kohavens Cico
Minas 2 Av
Hennumkroken
Minas 2 Av
Hennumkroken

Hansennen’s Chiquita
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Jeba
Favitea’s De Merlot
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Biska Exclusive Kensen
Duevang’s Qvinnie
Duevang’s Qvinnie
Duevang’s Qvinnie
Duevang’s Qvinnie
Ka Limbo’s Ikira
Tertzo’s Waikoloa
Tertzo’s Waikoloa

Still going strong

Still going strong
Født

Køn

20/08/06
08/10/06
13/11/06

Tæve Lusennas Freja
Tæve Fløjholmen’s Camilla
Tæve Chili

13/11/06

09/03/07
03/04/07

Tæve Von-Pedersen’s Xmille
Queen of Læsø
Tæve Laica Vom Bergfelder
Land
Tæve Ber Moscow’s Nikoline
Werdelin
Tæve Ber Moscow’s Thilde
Telemark
Han Ber Moscow’s
Trampedak
Tæve Østersø Pedersen’s
Bunny
Han Sund Brusgaard Elvis
Tæve Favitea’s Unika Uttara

14/07/07
06/05/07
06/05/07
08/06/07
08/06/07
08/06/07
08/06/07
23/07/07
09/09/07

Tæve
Tæve
Tæve
Han
Tæve
Tæve
Tæve
Han
Tæve

Herletta’s Cujo
Zakili’s Beyoncé
Zakili’s Björk
Lille strand’s Ludvig
Lille Strand’s Luna
Lille Strand´s Lotus
Lille Strand’s Leonora
Elton
Egely’s Aquina

09/09/07

Han

Egely’s Anton

09/09/07

Han

Egely’s Aladdin

09/09/07

Han

Egely’s Aiko

16/10/07
20/10/07

Tæve Astra
Tæve Tertzos Kaya

25/11/07

Han

Favitea’s Yazoo

10/12/07

Han

Bel’royal’s Lauritz

25/11/06
01/01/07
01/01/07
01/01/07
04/02/07

Navn

Far

Mor

Donar v. Barnerhof
Bermoscow’s Murmansk
Fensholt’s Jolly Good
Fellow, Chino
Knucklehead av Lee
Armand
Don Vom Bärligarten

Allie
Sund Brusgaard Cinka
Duevangs Qrystal Lady

Tiviniro’s Harley Davies

Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Von-Pedersen’s Sascha

Tiviniro’s Harley Davies
Tiviniro’s Harley Davies
Bernerhøjen’s Enzo
Herletta’s Ludo
Maroussia CrocodileCoach
Kohavens Cæsar
Aslaug’s Maximum
Aslaug’s Maximum
Baron Van´t Pachthof
Baron Van´t Pachthof
Baron Van´t Pachthof
Baron Van´t Pachthof
Tertzo’s Zachi
Fensholt’s Jolly Good
Fellow, Chino
Fensholt’s Jolly Good
Fellow, Chino
Fensholt’s Jolly Good
Fellow, Chino
Fensholt’s Jolly Good
Fellow, Chino
Lusennas Donna
Warren Diesel V.’t
Rijkenspark
Warren Diesel V.’t
Rijkenspark
Fensholt’s Jolly Good
Fellow, Chino

Von-Pedersen’s Go-Go
Ive Von Gramont

Alfi
Favitea’s Lamonique
Herletta’s Fleur
Tertzo’s Michigan
Tertzo’s Michigan
Lille Strand´s Hera
Lille Strand´s Hera
Lille Strand´s Hera
Lille Strand´s Hera
Tertzo’s Kamuela
Bernerhøjen’s Jill
Bernerhøjen’s Jill
Bernerhøjen’s Jill
Bernerhøjen’s Jill
Vollenweider’s Bastian
Tertzo’s Tinkerbell
Favitea’s Petrea
Bel’royal’s Zenobie
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Nye ”Still going strong”-hunde

Født

Køn

18/12/07

Han

18/12/07
18/12/07

Navn

Pa-Di Sinclair’s Duke of
Mysteri
Tæve Pa-Di Sinclair’s Dark
Mysteri
Tæve Pa-Di Sinclair’s
Dreaming Mysteri

Far

Mor

Apoletano’s Unsolved
Mysteri
Apoletano’s Unsolved
Mysteri
Apoletano’s Unsolved
Mysteri

Bel’royal’s Zenobie
Bel’royal’s Zenobie
Bel’royal’s Zenobie

Nye ”Still going strong”-hunde
De tre nederste billeder: De var 4 I kuldet,
men desværre rejste Boldsen DK11799/2008 PaDi Sinclair’s Draco Of Mysteri over regnbuebroen
den 20. oktober 2015.

DK19520/2006
Fløjholmen’s Camilla
DK15547/2007
Elton
Den 18. december 2016 kunne DBSK føje 3 veteraner på SGS listen.

Billeder af hele kuldet findes på www.Pa-Di.dk
under D-kuld.

DK00800/2008
Pa-Di Sinclair’s Duke Of
Mysteri - Duke
DK00802/2008
Pa-Di Sinclair’s Dreaming
Mysteri - Darki
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Fløjholmen’s Camilla

Elton

Duke

Darki

DK00801/2008
Pa-Di Sinclair’s Dark Mysteri
– Tulle

Tulle

Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Fra aktivitetsudvalget skal lyde et kæmpestort
TILLYKKE til alle jer, der blev ”begavet” for alle
jeres flotte resultater i Rally og LP i forbindelse
med udstillingen i Nyborg. Det er altid en stor
fornøjelse at klappe af dygtige hunde og hundeførere som har haft mange gode oplevelser sammen med deres hunde i lydighedskonkurrencerne. Tak fordi så mange møder op og deltager i
festlighederne når vi fejrer Berner Sennen både
for at se smukke ud og være dygtige til lydighed.
I starten af februar havde vi et arrangement med
introduktion til Nosework, som Lene Hadbjerg
stod for på Sjælland. 8 hunde og hundeførere og
et antal observatører fik sig en rigtig god oplevelse med næsearbejdet som bestemt er en interessant disciplin for vores race. Vi har lavet et
arrangement den 2. april i Esbjerg – se indbydelse andet sted i bladet.

Den 6. maj gentager vi arrangementet
– Balance, kropskontrol og selvtillid.
Svend fra Dyrenes Hus, Sønderlandsvej 10, 7430
Ikast arrangerer en dag med sjove og udfordrende aktiviteter for vores hunde. Svend har en hal,
hvor han har en masse forskellige redskaber,
som udfordrer hundene og styrker deres balance
og deres selvtillid. Svend lægger stor vægt på at
alt foregår i hundens tempo og med positiv forstærkning. Se indbydelse på næste side.
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Balance, kropskontrol og selvtillid!
Ikast den 6. maj 2017 kl. 10-13 og 14-17
Vi gentager succesen fra sidste år og har igen
bedt Svend arrangere en dag med sjove og udfordrende aktiviteter for vores hunde. Svend har en
hal hvor han har en masse forskellige redskaber,
som udfordrer hundene og styrker deres balance
og deres selvtillid. Svend lægger stor vægt på
at alt foregår i hundens tempo og med positiv
forstærkning.
Dagen starter med at Svend lige fortæller lidt om
hvad der kommer til at foregå og introducerer os
til de forskellige ting. Herefter går vi stille og roligt i gang og Svend er der hele tiden til at hjælpe
og støtte hvor der er behov.
Så tag din hund og din familie under armen og
kom til nogle hyggelige timer, hvor din hund vil
blive aktiveret på en sund og anderledes måde –
mens den får styrket sin kropskontrol, balance
og selvtillid.

Svend holder også åbent i sin lille butik med
hunde- og katteartikler.

Det hele foregår her
Dyrenes Hus, Sønderlandsvej 10, 7430 Ikast
Tilmelding senest d. 14. april på mail til akt@
berner-sennen.dk
Pris: 100 kr. pr. hund for medlemmer af DBSK.
200 kr. for ikke medlemmer.
Beløbet overføres til Reg. nr. 1551 Konto nr.
10973457 seneste 14. april

Vi glæder og til at se jer!
Med Venlig Hilsen
Aktivitetsudvalget

Møffe (Tertzo’s Live To Tell) ”sidder fast” i ulækker vandpyt i sit forsøg på en omvej. Endte med at
gå tilbage ad den halvdel, han vidste var sikker

Frida nyder en tur ude i Trelde skov
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Introduktion til Nosework i Esbjerg den 2. april
Vi har fået Pia Hansen-Schwartz til at komme
og introducere os til Nosework. Pia er uddannet
instruktør og deltager i lydigheds og rally konkurrencer med egne hunde.
Nosework er en ret ny træningsform i Danmark,
hvor hunden skal finde og markere en specifik
duft. Duften kan være gemt i beholdere, på et
køretøj eller et sted i et naturligt miljø. Man kan
deltage i Nosework på konkurrence niveau, men
det er også alle tiders sund aktivering for hundene.
Sted: Lergravsparken
(Grundtvigs Allé 5, 6700 Esbjerg)
Tid: 10-14
Pris: 200 kr. med hund.
100 kr. for observatører.

Maddi har netop vinterbadet og
bliver nu tør og varm i sin wetdog

Tilmelding: Pr. mail til akt@berner-sennen.dk
senest 19. marts
Beløbet overføres til Reg. nr. 1551 Konto nr.
10973457 seneste 19. marts
Der er et begrænset antal pladser og prisen er for
medlemmer af DBSK.
Medbring en masse lækre godbidder, fx pølse
stykker, kødboller, træningsgodbidder.
Evt. madpakke til dig selv. Vi sørger for kaffe,
the og kage

Vi glæder os til at se jer!
Aktivitetsudvalget

Amazing Tiklo’s Crush on You ”Chantal”
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Hvor var det fedt at …
se logrende haler og næser der arbejdede højlydt
til dagens Nose Work intro.
Nose Work er lige nu det nye ”sort” inden for
hundesporten og efter dagens kursus (lør.
4.feb.), som jeg havde fornøjelsen af at afholde
på Suså Træningsplads, så må jeg sige, at det i
høj grad også er en sport for vores Bernere.
I Nose Work gør man brug af hundens naturlige
talent for at bruge næsen, og det er nok derfor
sporten allerede er blevet så populær. Hundene
elsker det og alle racer kan være med.
Kort fortalt skal hundene kunne identificere dufte i 4 typer søg. I Danmark har man valgt at
arbejde med følgende olier
• Lavendel
• Eukalyptus
• Anis
Typerne af søg er: Beholdersøg, Indendørssøg,
Udendørssøg og Køretøjssøg.
På dagens kursus blev deltagerne introduceret til
boks søg og en smule udendørssøg. Det er i princippet kun fantasien der sætter begrænsningen
for, hvad man vil generalisere søget på. Vi brugte tomme kasser og skåle, klemmer til træerne
og plastic cones til den sidste udfordring.
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Man starter på godbidder og får ved hjælp af
dem skabt interessen og vedholdenheden for
hunden til at blive ved med at søge. Det var også
det, vi gjorde på kurset og til sidst blev deltagerne introduceret til, hvordan man trænere videre,
når man skal lære hunden at søge på duften. Her
starter man med at parre godbid og den valgte duft, så hunden begynder at forbinde duften
med øvelsen også.
Alle hunde var på dagen meget ivrige, og flere
førere blev faktisk revet afsted af hundene for at
komme hen og søge, når det blev deres tur. Skønt
at se hvor hundene nød det, selv den lille unge
hvalp på ca. 6 måneder gik på med krum hals.
Meldingen efterfølgende lød på, at flere af dagens kursister, var gået på indkøb på nettet efter
remedier til at arbejde videre med, så forhåbentlig kommer vi i fremtiden til at se Bernere dyrke
Nose Work.
Lige nu er DKK ved at starte uddannelse af dommere og planen er vist, at omkring sommeren,
kommer de første officielle konkurrencer.
Reglerne er lige kommet ud og dem kan du finde
her: http://www.dkk.dk/side.asp?ID=35241
Hilsen
Lene Hadbjerg

Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget
Årets første klubudstilling i Nyborg blev vel
overstået.

le, 4200 Slagelse. Dommer er: Elina Haapaniemi
fra Finland. 81 hunde er tilmeldt.

Lørdagen sluttede med hitliste præmieoverrækkelser til alle de, som havde kæmpet så hårdt
hele året i alle discipliner. Vin, øl og sodavand
samt et dejlig stort kagebord blev værdsat af alle
de tilstedeværende. Stor tak til alle de, som havde bagt de dejlige kager, som glædede så mange.

DKK Kreds 7 afholder national udstilling i Aars
søndag den 16. april 2017 i Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars. Dommer
er: Nicolai Smolic fra Kroatien.

Søndagen blev ligeledes afviklet særdeles flot,
men med lidt færre deltagere end om lørdagen.
Dommernes syn på vores arrangement og vores
hunde kan læses andetsteds i bladet.
Det var dejligt at se så mange nye udstillere.
En tak til alle de opdrættere, som gør et stort
arbejde for, at deres hvalpekøbere finder vej til
udstillings ringen. Det sætter vi stor pris på og
siger tak til. Husk at man som opdrætter kan
give sine hvalpekøbere et gavekort til én klubudstilling i hvalpepakken. Som noget nyt kan
man få tilmeldingsgebyret refunderet på dagen,
hvis man inden udstillingen sender en mail til
gitte@elmebjerg.dk med info om gavekortet.
Udvalget vil gerne sige tak til alle de, som gav en
hjælpende hånd med opstilling og nedtagning.
Desværre har Hotel Sinatur Storebælt lige overfor idrætscentret ikke ønsket at lave en fælles
prisaftale, som den vi havde i år. Vi vil forsøge
at finde et alternativ.
Lodtrækningen om en gratis tilmelding til en
DBSK udstilling samt lækkert guf til bassen blev
vundet af Lis Gøtche Østergaard. Den heldige
vinder i tilmeldingskonkurrencen kan skrive til
gitte@elmebjerg.dk for nærmere aftale.

Kommende udstillinger i 2017
DBSK inviterer til udstilling lørdag den 18. marts
2017 i Sørbyhallen, Kirkerupvej 16. Sørbymag-

DKK afholder international dobbeltudstilling i
Roskilde den 29. og 30. april 2017 på Dyrskuepladsen, Darupvej 19. 4000 Roskilde. Der er
kvalifikation til Crufts om søndagen. Dommere er henholdsvis Birgitte Gothen fra Danmark
om lørdagen og Nina Karlsdatter fra Sverige om
søndagen.
Vi glæder os til at se Jer.

Fuld fart frem på vej mod 2018.
Vi er allerede i fuld gang med at arrangere Dansk
Berner Sennen Klubs 40 års jubilæum i 2018.
2 store dobbelte klubudstillinger dels i Hasmark
og dels i det nordlige Jylland er på tegnebrættet.
Alle sejl bliver sat til for at skabe 2 fantastiske
udstillinger med fest og farver samt mulighed
for en dag før at have plads til en masse socialt
samvær for medlemmer og hunde. Nærmere følger i de kommende numre af bladet, efterhånden
som brikkerne falder på plads.

Tak til medlemmerne.
Udstillingsudvalget vil godt benytte det første
nummer af Berner Bladet til at sige tak for alle de
mange tilmeldinger til vores klubudstillinger. I
2016 blev 804 hunde tilmeldt vores udstillinger.
Det var en stigning i antallet af hunde på 75 i
forhold til året 2015. Vi lover, at vi i tiden fremover vil fortsætte med at gøre vores allerbedste
samtidig med, at vi hele tiden vil komme med
nye tiltag og ideer, så det fortsat er attraktivt at
udstille.
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Dommernes syn på vores arrangement og vores hunde
Elena Ruskovaara, Nyborg 2017
I was honoured to be invited to judge the Bernese speciality in Nyborg together with Mr. Tom
Kelly. I would like to congratulate the committee
for great organization and thank them for such a
lovely weekend! One cannot ask more, the hospitality was just great. Thanks all involved!
I enjoyed each and every minute of the show.
Sportsmanlike exhibitors and excellent ring
personnel made this judging a real pleasure for
me. I would like to thank everyone who entered
under me giving me a nice entry of 59 bitches
(on Saturday) and 33 males (on Sunday) - with
some absentees - and some hard decisions to
make.
I was pleased with the overall quality of the
dogs. My general impression was that the sizes
and types were better than I expected. I was
especially pleased with the temperaments and
saw many very nice typical reaching move-

ments. However, I think breeders should keep
their eye on the correct length and position of
croups, as I think none of us would like to have
gay tails. Furthermore, the fronts have been
the weakest point for years and they still are;
no matter in which country you are, the front
movements seem to be a huge challenge. Most
often that comes together with lack of forechest.
In addition, some of the heads were somewhat
narrow and when that comes together with light
eyes the sweet Bernese expression is ruined.
One thing I was very positively surprised was
the rear movements – great majority of the dogs
were parallel and strong in rear!
As a judge’s present, I received the beautiful
book called The World of Bernese mountain
Dogs in 2011, 2012 and 2013. A very informative, impressive and interesting book to read.
Once more, thank you for the greatest weekend
and congratulations to all the winners!
Elena Ruskovaara

Klar til at lege

Kaimon Gerheil earth Wind & Fire ”Bogart” 15 uger
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Tom Kelly, Nyborg 2017
Many thanks to the Dansk Berner Sennen Klub
for the kind invitation to judge at your first show
of 2017 in Nyborg, along with my delightful fellow judge Elena Ruskovaara. Firstly, I would like
to congratulate the DBSK on such a well-organised and friendly show. From the moment I was
picked up from Copenhagen on Friday until the
day I left, the committee and their friends could
not have been more helpful and considerate in
looking after myself, Elena and Erja. I would
also like to add my special thanks to my ring secretary Camilla Gothen and ring steward Anne
Søndergaard Ejby who organised the paperwork
and ring for me on Saturday and Sunday in the
most friendly, efficient manner and provided excellent advice on Danish ring procedures.
I last saw Bernese in Denmark in 1994 at a
DKK show in Brøndby so it was interesting,
and perhaps a little unfair, to compare today’s
examples of the breed to those of more than
twenty years ago. That comparison would also
be unfair at home in Great Britain. Overall, I was
very pleased with the dogs shown under me on
both days. I only had a few dogs in some younger classes which wouldn’t be handled, I think
some basic socialisation and training would
help greatly. I would have preferred to see some
more substance (not fat) on some of the younger dogs. As in most countries at the moment,
upright shoulders seem still to be the most common problem. Only a couple of dogs with poor
tail carriage which I was surprised at as at home
it can still be a problem. Although we should not
aim to breed tri-coloured Newfoundlands, some
examples needed some more size and bone to
complete the “typical” Bernese picture. As we all
search further and further abroad for new bloodlines, we need to be mindful of our own dogs
strengths and weaknesses and not look to bring

in bloodlines solely based on the number of rosettes a dog has won in the showring. Look behind the dog in the showring, at its siblings and
relatives, and make sure you are not bringing in
more of the same weaknesses that you already
have. Our aim as responsible breeders and admirers of our beloved Bernese friends is to try and
improve our breed all the time.
I was delighted with my winners on both days,
they would take top honours anywhere.....and
have!! My BOB on Saturday, Sennetta’s Columbo, was beautiful. He is a dog I have admired
from the ringside and also in photographs...
and he did not disappoint during my hands-on
assessment. I consider him to be an excellent
ambassador for the breed, he displays no physical exaggerations of the Breed Standard, has all
the typical characteristics and the essential kind
character that we have all fallen in love with in
our own Bernese. He soon approaches a career
in veteran classes where I am sure he will continue his already astonishing list of prizes. My
BOS (Elena’s best female) Tjofselinas Alisa was
a lovely 7 year old female with excellent type
and outline without any exaggerations. On Sunday I was delighted when I realised that she, as
my 2nd place female on Sunday, was actually
the mother of my best female Bernervillans Erina Emmy, a lovely moving girl with excellent
type and outline and expertly handled by her
young handler. It also transpired that she was a
daughter of Elena’s BOB on Sunday, Bernerdalens Jackpot, which made it a complete family
celebration.
Once again, many thanks to the committee of
your wonderful club and to you, the exhibitors,
for the opportunity to judge your dogs.
Best wishes always from Scotland,
Tom Kelly
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Astrid Indrebø, Strib 2016
Det var en stor glede for meg å få dømme deres flotte hunder i Strib i november. Det var en
særdeles hyggelig stemning i og utenfor ringen,
hundene var flott gjort i stand og var gjennomgående sunne og trivelige med herlig vesen.
Hallen var lys og fin med god plass både utenfor
og inne i ringene. De gode teppene som var lagt
ut gjorde det godt for hundene å vise sine bevegelser på best mulig måte. Utstillingskomiteen
hadde gjort en utmerket jobb med å legge alt til
rette for en flott utstilling!
Kvaliteten på hundene var gjennomgående god,
selv om det selvsagt var en del variasjon med så
mange påmeldte hunder. Det var en glede å se
at flertallet av hundene beveget seg sunt, med
god steglengde og godt fraspark, parallelt foran
og bak. Enkelte løse fronter og smale bakparter
var det imidlertid, spesielt i de yngre klassene.
Dette er jo ikke så uvanlig hos unge hunder av
store raser, og endel kan bedres med tid og riktig
mosjon. Sterke fronter er svært viktig for store
hunder, og må selvsagt vektlegges i avlen.
I beste hannhundklasse var det til slutt de eldste
som ble de beste. Som beste hannhund denne dagen valgte jeg den 7,5 år gamle championen Senetta’s Colombo. En super hannhund som virkelig
eide ringen, stolt og selvsikker og med et herlig og
mildt uttrykk. Veteranen Lady Xiera’s Boba Fett
viste også med all tydelighet at han elsket å vise
seg fram. En staselig hund full av kvalitet som
beveget seg som en ungdom. Også 3. beste hannhund tilhørte den gamle, velbygde og velgående
garde, den 7 år gamle Amazing Tiklo’s Asterix.
Certet denne dagen ble tildelt Hauff Duok Labas
fra åpen klasse, også han en hund full av kvalitet
og med utmerkede bevegelser.
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Jeg fikk spørsmålet etter utstillingen om jeg
mente det var et godt eller dårlig tegn for en
rase at gamle hunder fremdeles gjør det så godt i
utstillingsringen. Burde det ikke være slik at når
avlsarbeidet går fremover, så bør de yngre hundene være bedre enn forrige generasjon? Det er
nok naturlig å tenke slik, men på den annen side
er sunne, velbygde og velgående gamle hunder
en utmerket indikasjon på god holdbarhet i rasen. Dette er ikke minst viktig i en rase hvor
altfor mange hunder dør før de blir 7-8 år gamle.
Og jeg så flere yngre hunder som uten tvil vil
komme til å utmerke seg svært godt i ringen i
årene framover.
Beste tispe ble denne dagen Prima-Sennen’s
Duchess of Kimberly. En stor og velbygget tispe
med vakker outline og kraftfulle, effektive og
sunne bevegelser. Hun kunne hatt et noe bredere bliss, men små feil finnes hos de fleste hunder. Jeg valgte å sette Banehaven’s Fillis Filua
som andre beste tispe. Hun var ikke i beste overall pelskondisjon for dagen, men hadde hadde
et herlig hode og uttrykk, vakre tegninger, velbygget og med utmerkede bevegelser. Dagens
cert-vinner fant jeg i mellomklassen. Jeg så i
katalogen etterpå at hun var datter av dagens
BIR-hund, og hun hadde utvilsomt mange av
de samme kvalitetene som sin far. Nr 4 i beste
tispeklasse kom fra åpen klasse, også hun med
utmerkede kvaliteter.
Takk for en svært hyggelig dag i Strib, og for
at så mange av dere viste meg deres flotte og
trivelige hunder. Det gror godt i rasen deres, og
dere har stor grunn til å være stolte av hundene
deres!
Mvh
Astrid Indrebø
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Hitlisten pr. 1. februar 2017
Hanner

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
07810/2009
17094/2015
06871/2015
13075/2010
08264/2014
16279/2015
05886/2014
05138/2012
00772/2014
12819/2010
02509/2016
11533/2015
04712/2015
21357/2009
00284/2008
18375/2010

Sennetta’s Columbo
Bernljungens GB’s Filur
Harthin’s Quarterback
Harthin’s Magic Mojo
Lady Xiera’s Pepsi
Berner-Emmas Quest for Quasimodo
Prima-Sennen’s Dexter of Kimberly
Kjær’s Dancing With Charlie
Harthin’s Orlando
Tertzo’s Out For Justice
Aslaug’s Sixten Sparre
Berner-Emmas Octavius The Dark Guy
Terplinggaard’s Yoyo
Amazing Tiklo’s Asterix
Bel’royal’s Lauritz
Amazing Tiklo’s Bronco Billy

Amazing Tiklo’s Ever Lasting Love ”Atell”

Nicole Hecksher Olsen
Monica Østergaard Rasmussen
Nicole Hecksher Olsen
Anne Harthin Andersen
Heidi Dahl Jensen
Karin Nielsen
Lisbeth Mikkelsen
Joanna Gram Mandau
Linda Hjort
Britta Staugaard Mortensen
Inger Kristine Nielsen
Karin Nielsen
Susanne Gregersen
Michael Adamsson
Anette Rotbøll Nielsen
Inger Kristine Nielsen

36
28
24
23
20
19
19
17
15
15
15
13
13
11
10
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2

Berner Emmas Quest for Quasimodo alias Bono
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Tæver

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
05311/2016
10869/2012
17041/2008
18377/2010
06873/2015
05747/2015
05893/2014
08733/2016
07606/2016
17154/2009
08739/2016
13076/2010
15573/2014
08410/2008
19906/2013
14934/2014
06305/2016
18717/2014
16996/2011

Werner Wix Xtraspecial
Kristianslyst ’s Becca
Berner-Emmas Babette
Amazing Tiklo’s Balu Magic
Harthin’s Queen of Hearts
Kjær’s Fiona Apple
Prima-Sennen’s Duchess of Kimberly
Staugaard´s Arabella Capella
Terplinggaard’s Ciri
Banehaven’s Fillis Filua
Staugaard´s Aura Falaura
Harthin’s Magnificent Miss Melanie
Kjær’s Enya
Moon Sister’s Crazy Corine
Kristianslyst ´s Coco Chanel
Öreghegyi-Mackó Olivia
Berner-Emmas Soffi Simply The Best
Kwanita Lucy Liu
Amazing Tiklo’s Crush On You

Fie Basbøll
Charlotte Tams Skanborg
Karin Nielsen
Gitte Høy Nielsen
Susanne Randløv Petersen
Lise Kjær
Susanne Randløv Petersen
Birgit Støttrup
Susanne Gregersen
Mai-Britt Juhl
Britta Staugaard Mortensen
Anne Harthin Andersen
Jens Lund-Kristensen
Mette Hegelund
Charlotte Tams Skanborg
Gitte Høy Nielsen
Mai-Britt Juhl
Brian Christensen
Tine Kloster

30
29
28
24
19
19
19
17
17
17
16
15
13
12
12
12
10
10
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

10

1

28
12
7

2
1
1

Veteranhanner
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2017)
00284/2008

Bel’royal’s Lauritz

Anette Rotbøll Nielsen

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2017)
17041/2008
08410/2008
06460/2008
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Berner-Emmas Babette
Moon Sister’s Crazy Corine
Lady Xiera’s Shelly

Karin Nielsen
Mette Hegelund
Pia Skaarup Larsen
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Avls- og Sundhedsudvalget, i det følgende kaldet ASU, har arrangeret et avlsseminar den
19.03.2017, øst for Storebælt, nærmere betegnet
på Evidensia Næstved Dyrehospital, hvor dyrlæge Jens Knudsen er foredragsholder. Emnerne
er HD og AD foto og bedømmelse af fotos, samt
noget om sundheden generelt på Berner Sennen,
herunder bernerens knogleopbygning, samt
hvordan man holder sin berner sundest.
Alle 30 pladser er optaget. Kontakt Berit hvis du
ønsker at komme på venteliste. Berits mail er:
berit@berner-sennen.dk.
Vi prøver i ASU at få alle vore arrangementer
bekendtgjort i god tid i Berner Bladet, men det er
ikke altid så nemt, når første nummer kommer
i marts. Arrangementerne annonceres også på
hjemmesiden både i kalenderen og på nyhedssiden og desuden på Facebook.

Amazing Tiklo’s Ever Lasting Love ”Atell”

I skrivende stund er ASU ved at arrangere et
avlsseminar i vest, om fertilitet, og dette arrangement afholdes d. 6 maj kl. 13.
Fremadrettet vil vi i ASU prøve at afholde et
avlsseminar i øst og et i vest, med forskelligt
indhold, og året efter vil vi ”bytte rundt på disse
arrangementer”, så øst og vest tilbydes arrangementer, som er afholdt på den anden side af
Storebælt året før.
Ligeledes er vi ved at planlægge et Avlskårings
arrangement, som planlægges gennemført midt
på Fyn, i eftersommeren 2017.
Vi er i ASU meget åbne for forslag og ønsker fra
vore medlemmer, om kommende emner til avlsseminarer.
På vegne af ASU
Erling Kolding-Jacobsen

Lillemus Duke Dakota 6 uger
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Steroid Responsiv Meningitis (SRMA)
– opfølgning på artikel fra december
I december opfordrede undertegnede alle bernerejere og/eller berneropdrættere til at kontakte
os, hvis de nu eller tidligere havde haft en hund
med SRMA. Vi har ikke fået nogen henvendelser på baggrund af vores artikel. Det tolker vi
positivt – heldigvis er sygdommen sjælden, så
problemet er ikke stort.
Jo, for de hundeejere, som oplever en syg hund
– det er som beskrevet en meget voldsom oplevelse at se sin hund ramt af denne sygdom og
derfor er det fortsat vores ønske, at få udbredt en
viden herom. Det er afgørende, at hunden hurtigt får stillet den rigtige diagnose og kommer i
relevant behandling. Set i lyset heraf, er det vigtigt, hvis man oplever, at det er vanskelige at få
stillet en diagnose, at man henvender sig til et af
de større dyrehospitaler – som har speciallæger
ansat og som med en større sandsynlighed har
mødt lignende sygdomstilfælde.
Vi vil i samarbejde med Avlsudvalget fortsat arbejde for en registrering af hunde, der har fået
stillet diagnosen SRMA og på den baggrund vil

Nahla – en vinterdag før sneens kommen
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vi videregive det dokumenterede materiale, som
vi pt. ligger inde med, til DBSK’s avlsudvalg. Vi
håber på, at vi med disse artikler i de to blade
har sået et lille frø, der gør, at hundeejere er opmærksomme på de beskrevne sygdomssymptomer og at opdrættere vil arbejde på, at mindske
risikoen for hvalpe, der potentielt kan udvikle
sygdommen.
Husk derfor at læse den yderst velskrevne artikel om SRMA af førende neurolog Hanne Birgit
Gredal fra Dyrehospitalet for Familiedyr på Københavns Universitet – ha’ den i tankerne, brug
dens informationer og kontakt undertegnede eller Avlsudvalget med jeres viden.
Summa summarum – henvend jer, hvis I oplever
eller har oplevet Berner Sennen med SRMA.
Helle Sinclair
sinclair@primanet.dk
og
Lise-Lotte Hansen
Liselotte@nal-net.dk

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
Steroidresponsiv meningitis hos hunde
af
Dyrlæge, PhD Hanne Gredal
Neurologisk Specialklinik
Universitetshospitalet for Familiedyr
Københavns Universitet
Meningitis er en betændelsestilstand i hjerneog rygmarvshinderne. Hos hunde er der tale om
en formodet autoimmun sygdom. Sygdommen
skyldes altså ikke en infektion, hvilket betyder,
at den ikke er smitsom, men også, at den ikke
kan behandles med antibiotika.
Diagnosen meningitis stilles primært vha. en
rygmarvsvæskeanalyse sammenholdt med det
kliniske billede. Det er ikke muligt at stille diagnosen vha. en blodprøve.
Sygdommen behandles over adskillige måneder
med høje doser steroider (binyrebarkhormon/
prednisolon), som har en række tunge, men
midlertidige, bivirkninger. Behandling bør derfor
ikke opstartes, med mindre man har en sikker
diagnose. Heldigvis er prognosen ved steroidresponsiv meningitis som regel god ved rettidig
behandling, men behandlingsforløbet opleves
ofte som ganske krævende.

(non-infektiøs inflammation), som det fx ses
ved en forstuvning af et led eller ved en allergisk
reaktion. Meningitis hos mennesker ses typisk
som følge af en infektion med virus eller bakterier, fx meningokokker. Når det handler om
meningitis hos hunde, er der derimod stort set
aldrig tale om en bakterie- eller virusinfektion,
i hvert fald ikke på vore breddegrader. Når vi
ser meningitis hos vores hunde er der i stedet
tale om non-infektiøse betændelsestilstande i
hjerne- og/eller rygmarvshinderne. Den direkte
årsag til, at disse tilstande opstår, er ikke fuldstændigt klarlagt, men der er sandsynligvis tale
om autoimmune reaktioner, dvs. reaktioner,
hvor hundens eget immunsystem af ukendte
årsager beslutter sig for at ’angribe’ og ’bekæmpe’ hundens eget væv, i dette tilfælde hjerne-/
rygmarvshinderne, hvilket resulterer i en meningitis.
Når man læser om meningitis hos hunde, vil
man se, at sygdommen optræder under flere forskellige navne, bl.a. steroid-responsiv meningoarteritis (SRMA), aseptisk meningitis, suppurativ meningitis og nekrotiserende vaskulitis, som
i alle tilfælde dækker over en inflammatorisk
reaktion i hjernehinderne.

Hvad er meningitis?

Forekomst

Udtrykket ’Meningitis’ dækker over en tilstand
af inflammation (betændelse) i de fine hinde-strukturer (meninges), der omgiver hjernen
og rygmarven, og sygdommen kaldes derfor
også hjerne- & rygmarvshindebetændelse.

Meningitis kan forekomme hos hunde i alle aldre og af alle racer. Når det er sagt, forekommer
non-infektiøs meningitis dog hyppigere blandt
yngre hunde (<2 år) og med en overrepræsentation blandt de mellemstore og større hunderacer,
herunder Berner Sennen; men også hos Beagle,
Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Weimaraner
og Boxer ses en øget forekomst af sygdommen.
Det faktum, at sygdommen forekommer hyppigere hos nogle racer end hos andre, kunne antyde en form for arvelig prædisponering mht.
immunforsvarets overreaktion, men en direkte
arvelig sammenhæng er ind til videre kun klar-

Ved enhver betændelsestilstand er der tale om
en biologisk reaktion på en eller anden form for
uønsket stimulus. Ofte, når vi tænker på betændelsestilstande, er der tale om betændelse som
følge af en infektion, fx en bakteriel infektion i
et sår. Men betændelsestilstande kan også forekomme uden, at der er bakterier el.lign. tilstede
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lagt hos Nova Scotia DTR. Det anbefales derfor normalt ikke at avle på hunde, der har haft
SRMA.

Symptomer
De klassiske symptomer på meningitis er: nakkestivhed, nedstemthed og feber. Men det er
meget vigtigt at være opmærksom på, at symptomerne kan være meget forskellige fra hund til
hund, og at eksempelvis nakkestivhed og feber
langt fra altid er til stede. Hos mange hunde er
symptomerne relativt uspecifikke og omfatter
generel nedstemthed, nedsat aktivitetsniveau
og ædelyst, uspecifikke tegn på smerte, og stive
bevægelser. Afhængigt af de inflammatoriske
forandringers placering kan hunden evt. udvise
mere specifikke neurologiske symptomer som fx
akutte kramper eller lammelser.

Hvordan stilles diagnosen?
Idet symptomerne ved meningitis kan være meget forskellige, er det ikke muligt at stille diagnosen alene på baggrund af det kliniske billede.
Som en del af dyrlægens diagnostiske arbejde,
bør der laves blodprøver med undersøgelser af
blodbillede, organstatus og inflammationstal (hæmogram, biokemi og C-reaktivt protein
(CRP)). Men det er vigtigt at bemærke sig, at
blodprøverne ofte er uden betydelige forandringer, når der er tale om meningitis. Dette gælder

Første vinter for Bernerfryds Arbella (Bella)
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også inflammationstallene (de hvide blodlegemer og CRP), som tit er helt normale, til trods
for, at hunden har en inflammatorisk sygdom i
sine hjerne- og rygmarvshinder. Dyrlægen kan
derfor ikke udelukke meningitis på baggrund af
blodprøver, selv om hundens inflammationstal
er normale.
Den vigtigste diagnostiske test i forbindelse med
meningitis er analyse af rygmarvsvæsken, som
er den væske, der omgiver både hjernen og rygmarven. Rygmarvsvæske udtages, som regel fra
hundens nakkeregion, med en fin kanyle fra det
lille rum, som findes mellem rygmarvshinderne
og rygmarven. Hunden skal ligge i fuld narkose under indgrebet, så det sikres, at den ligger
fuldstændigt stille, da der stikkes ganske tæt på
nogle meget vigtige hjernefunktioner, bl.a. åndedrætscentret. Proceduren er således forbundet
med en vis risiko, og kræver derfor også en vis
erfaring.
Ved analyse af rygmarvsvæsken vil man særligt
kigge på celleforekomst og proteinindhold. Hvor
den normale rygmarvsvæske forekommer cellefattig og med lavt proteinindhold, vil man hos
hunde med meningitis se et øget celletal og en
øget proteinkoncentration. Dette er typisk den
afgørende test for at en meningitis-diagnose kan
stilles.

Amazing Tiklo’s Fairy Queen ”Nanna”

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
Ofte vil man i forbindelse med udredningen
af neurologiske patienter også foretage en
MRI-scanning for at kunne danne sig et billede af udbredelsen af de neurologiske skader og
deres karakter. MRI-scanning af hunde er dog
foreløbig kun mulig på ganske få dyrehospitaler
i Danmark.

Behandlingsforløbet
Non-infektiøs meningitis er, som tidligere nævnt,
forårsaget af autoimmune mekanismer. Det nytter derfor ikke at behandle med antibiotika. Behandlingsstrategien er derimod at ’undertrykke’
hundens immunforsvar i en periode, så disse
uhensigtsmæssige autoimmune reaktioner kan
slås ned. Dette gøres ved hjælp af høje doser af
steroider (binyrebarkhormon/prednisolon), som
ofte har god effekt på sygdommen, og som derfor har givet anledning til sygdomsbetegnelsen
’steroid-responsiv meniningitis-arteritis’. Der
findes alternative medicinske behandlingsmuligheder, men prednisolon forekommer fortsat i
de fleste tilfælde at være det mest effektive. For
at opnå afgørende kontrol over den autoimmune
sygdom, strækker behandlingen sig over mange
måneder (4-12 måneder), hvor steroiderne langsomt trappes ned undervejs.
Min personlige erfaring er, at enhver af disse
patienter bør gå til hyppig kontrol hos dyrlægen, hvor den medicinske behandling tilpasses
løbende for at opnå bedst mulig balance imellem behandlingen af selve sygdommen og de
bivirkninger, der uvægerligt følger med. De mest
almindelig bivirkninger er: øget æde- og drikkelyst, øget urinering, tab af muskulatur og midlertidig leverpåvirkning. Undervejs i forløbet vil

mange ejere også opleve, at hunden bliver ’deprimeret’, ikke mindst når der er tale om større
hunde, hvilket kan være vanskeligt at se sig ud
af, hvis ikke man har en viden om, at hundens
normale gode humør vender tilbage i takt med
nedtrapningen af prednisolon. Af hensyn til steroidernes mange uønskede bivirkninger bør behandlingen derfor også kun iværksættes, hvis
man er sikker på, at der er tale om meningitis.

Prognosen
Prognosen for SRMA er som regel god ved rettidig behandling, og man ser ofte en hurtigt effekt,
så snart den medicinske behandling opstartes.
Sygdommen kan hos nogle patienter vende tilbage, oven i købet flere gange, hvilket man naturligvis skal gøre ejeren opmærksom på efter
endt behandling. Generelt set klarer SRMA-patienterne sig godt trods ofte alvorlige kliniske og
neurologiske symptomer i det indledende forløb,
men det lange behandlingsforløb, hvor hundens
almenbefindende i perioder er meget påvirket,
giver ofte anledning til stor bekymring hos hundens pårørende. En god faglig rådgivning undervejs er derfor af meget stor betydning for, at
håbet, om det ’gode hundeliv’ på den anden side
af behandlingsforløbet, bevares.

Referencer
1. Gredal H (2013) Non-inflammatoriske tilstande i centralnervesystemet hos hunde,
Dyrlægemagasinet, oktober 2014.
	http://www.dyrlaegemagasinet.dk/sites/default/files/dyrlaegemagasinet_5_2014.pdf
2. Tipold A & Schatzberg SJ (2010) An update on steroid responsive meningitis-arteritis.
Journal of Small Animal Practice 51, 150-154.
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Diva til DM på toppen 2016 i
Dansk Politihundeforening (DPH)
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Jeg ved ikke, om det er sket før, at en berner har
været til DM i DPH, men nu har vi oplevet noget,
vi aldrig havde troet muligt.
Konkurrencerne i DPH er de samme som politiets hunde skal klare. Mange af opgaverne har
været vist i tv udsendelser om politiet og deres
arbejde. Hundene starter som ikke kårede, kan
rykke op i Unghundeklasse, derefter Patruljeklasse, Kriminalklasse og til sidst Vinderklassen.
Der deltager både tjenestehunde og ”almindelige” hunde til DM.
Vejen til DM startede en meget tidlig morgen,
hvor vi kørte til Skærbæk, hvor Tønder PH holdt
udtagelseskonkurrence for patruljehunde i område 3. Område 3 dækker området fra grænsen
til Horsens. Der var 9 hunde til start, og vi håbede på en placering midt i feltet, men havde
ingen forventning om udtagelse. Resultatet blev
en 4. plads med 206,8 point, som også gav ½
oprykning til kriminalklassen, så vi var rigtig
stolte, da vi kørte hjem. Ved 21.30 tiden ringer
områdeformanden og fortæller, at vi var udtaget
til DM, som skulle foregå den 23. til 25. september i Skagen. Der var lige nogle ting, der skulle
trænes lidt mere på ….
Så oprandt den 23. september – tidligt hjemmefra og til Hylkedal rasteplads, hvor vi mødtes til
morgenkaffe med dem fra Tønder og Haderslev.
Der var i alt udtaget 7 hunde fra område 3 - 5
i patruljeklasse og 2 i kriminalklasse. I Hylkedal fik vi også vores hundeven Tom med. Det
var nemlig muligt at tage en hjælper med. Ved
middagstid ankom vi til hotel Skagen, hvor indkvartering og bespisning foregik. Derefter var
der hundeførermøde og kørsel til Skagen, hvor
der var indmarch og fotografering, og derefter
tilbage til hotellet til mere mad og hundesnak.
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Fra indmarch i Skagen
Konkurrencestart var lørdag kl. 7.00. Vi skulle starte 8.45 med spor, så der var god tid til
morgenmad. Sporøvelsen gik rigtig dårligt, så
jeg var noget nedtrykt, da vi kørte derfra. Det er
ikke godt at miste 36,9 ud af 41 point på første
øvelse. Lydighedsøvelse incl. stop ved middagstid gik bedre, minus 5,8 point ud af 64.
Så var der øvelse med anholdelse af flygtende
figurant, halsgivning på kommando og afdækning. Det gav kun et minus på 0,5 point af 33.
Det var lørdagens sidste øvelse, og det hjalp jo
også lidt på humøret. Så var der også tid til at se
lidt på, hvordan det gik nogle af de andre hundeførere.
Vi afsluttede dagen med buffet på hotellet og
hyggelig hundesnak med de andre.
Søndag tidlig morgenmad og vores første øvelse
var rundering. Det gik ikke alt for godt, minus
19,0 point af 51.
Over middag øvelse gerningssted gik fint, vi
fandt alle genstande, men Diva bed lidt i en prop,
minus 0,5 point af 41. Vi skal nok kun arbejde
om eftermiddagen, der opnår vi de bedste resul-
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tater. Vi fik 167,3 ud af 230 mulige og blev placeret som nr. 21 ud af 24 deltagere,
Så blev mestrene kåret, inden den var festmiddag. Mandag morgenmad og så gik det ellers
sydpå.
Det var en fantastisk oplevelse at deltage i sådan
et arrangement, og der var meget opmærksomhed omkring os. En berner gør sig jo altid bemærket, uanset hvor den kommer frem.
Diva – Berner Emmas Diva of the Catwalk – er
vores 4. berner, men den første tæve. Hun kom
til os, da hun var 1 år gammel, og det har bare
været kanon at få hende i huset. Hun er en rigtig
diva, men vil gerne arbejde. Og resultaterne har
da også været gode.
Der er flere flotte fotos mm på facebooksiden
DM på toppen 2016.

Halsgivning på kommando

Spring over 1,5 m plankeværk

Mange hilsner
Diva og Lone & Klaus Larsen

Nu er vi færdig - og trætte
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Agility
Agility er nok ikke det, man forbinder mest med
Berner Sennen, men det ved min berner ikke!
Qisa bliver snart 6 år, og lige fra hun var hvalp,
har der været fuld fart på. Hun sov ikke sin tid
væk, og det var til tider noget af en udfordring.
Det positive ved hendes aktivitets niveau var,
at hun elskede at træne. Så vi startede hurtigt
hjemme i stuen med forskellige lydigheds øvelser og lidt rally. På hvalpeholdet i Berner klubben, var hun hurtig min stjerne, og det varede ikke længe, før vi rykkede op på LP-holdet.
Selvom hun var utrolig lærevillig, var der også
stadig så meget krudt i rumpen, så nogle gange
svigtede koncentrationen. I rally havde vi samme udfordringer – super dygtig, men manglende
koncentration. Vi er dog blevet begynder mester
i rally, og er rykket op til prøver i LP2.
Vi har også været på kursus i Dogparcour. Det
syntes Qisa var vældig sjovt, og hun tog alle
udfordringer i stiv pote. Da vi skulle på DKK
hundeferie i sommeren 2016, syntes jeg, vi
skulle prøve noget nyt, og meldte os til agility.
Jeg vidste, at Qisa kunne springe, og elskede at
løbe igennem tunneller, så det skulle prøves. Og
Qisa elskede det!! Hun tog gerne både spring og
tunneller både forfra og bagfra, selvom det ikke
lige var meningen. Når de andre deltagere blev

trætte, tog Qisa med glæde en tur mere på banen. Der var dog kun spring, slalom pinde og
tunneller.
Så da vi kom hjem fra ferie, meldte jeg os til
agility træning i en klub, der lagde stor vægt på
langsom indlæring på de forskellige forhindringer. Både hund og fører skulle være helt trygge.
Qisa syntes bare det er så sjovt. I starten var
alle forhindringer sat i en meget lav højde, men
nu klarer vi både den høje ballancebom, A-forhindringen, tunneller og poser uden problemer.
Slalom skal der arbejdes noget mere på, for Qisa
bliver for ivrig, og kommer dermed til at springe
nogle pinde over.
Vores eneste rigtig store udfordring lige nu, er
hjulet hun skal springe igennem. Det går fint,
når det er sat lavt, men ikke når det er sat i den
højde, der rent faktisk passer til hendes størrelse. Så her i vinterpausen, har vi trænet med et
cykeldæk derhjemme.
Efterårs træningen sluttede med en lille prøve.
Qisa sluttede som nr. 3 ud af 10 hunde. Nr. 1 og
2 var små hunde, så jeg var utrolig stolt af min
berner. Og fordi Qisa syntes det er så sjovt, kan
vi næsten ikke vente, til forårstræningen starter, og hvor vi så er rykket op til næste trin.
Så jo, agility kan sagtens være noget for en Berner Sennen.
Qisa og Karin.
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Årets hanner

Årets hanner
Årets hanner

	Årets Berner 2016
Sennetta’s Columbo
	WW13 CIB NORDCH DKCH SECH
NOCH FICH KLBCH HKW12
DKKV12 DKKV14 DKKV15
DKKV16 DBSKV12 DBSKV13
DBSKV14 DBSKV15 DBSKV16
DKV15 KBHV14

1

Harthin’s O’Neill
DKCH FICH SECH NORDCH
EECH PLCH CZCH C.I.B.

2

Lady Xiera’s Boba Fett

3

	DKCH SECH NOCH NORDCH FICH
INTCH KLBVCH
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Årets hanner

Harthin’s Magic Mojo
DKCH SECH KLBCH

4

Bel’royal’s Lauritz
DKCH SECH DEVDHCH
CZCH INTCH KBHV12 KLBVECH
WAV15 DEVDHVCH

5

Prima-Sennen’s Dexter Of Kimberly
KHJV15

6
30

7


Harthin’s Quarterback

8

KBHJV16 KLBJCH

Kjær’s Dancing With Charlie

9
Berner-Emmas Quest for Quasimodo
DJV16 NJV16

Tjofselinas Z Derio

10
31

Årets tæver

Årets tæver

	Prima-Sennen’s Duchess Of
Kimberly
DKCH – SECH

1

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

2

Amazing Tiklo’s Balu Magic
	DKCH SECH CZCH og C.I.B og RBM
og LP1

3
32

Årets tæver

Pa-Di Sinclair’s Babette
	 D K C H - K L B C H - K L B V C H - K B HVV14-15-Herbst-Veteranensieger
2015-VDH-SSV Veteran Champion

4
Banehaven’s Fillis Filua
DKCH

5

Harthin’s Queen Of Hearts

6
33

Årets tæver

7
Harthin’s Que Sera Sera

8
Amazing Tiklo’s Buffy Saint Marie
Harthin’s Magnificent Miss Melanie

DKCH

DKCH SECH

Berner-Emmas Berta

10

9
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Årets veteran hanner

Årets veteran hanner

Lady Xiera’s Boba Fett
	DKCH SECH NOCH NORDCH
FICH INTCH KLBVCH

1

Bel’royal’s Lauritz
DKCH SECH DEVDHCH CZCH
INTCH KBHV12 KLBVECH WAV15
DEVDHVCH

2

Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi

3
35

Årets veteran tæver

Årets veteran tæver

Pa-Di Sinclair’s Babette
	DKCH-KLBCH-KLBVCH-KBHVV14-15-Herbst-Veteranensieger 2015VDH-SSV Veteran Champion

1

Lady Xiera’s Shelly

2

Berner-Emmas Babette

3
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Året avlshanner

Året 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

Harthin’s Magic Mojo
	

DKCH SECH KLBCH

2
Ola Odelsgutt av Hiselfoss
	N S FIN DK NORD LAT LIT
EST BALT INT CH SV-08
LATE-08 ESTW-08 NV-08
DKV-08 NV-09 FINV-09
NV-10 NORDV-10 CLUBV
07-08-09 Årets Berner i
Norge 07-08-09-10-12-13

3
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Årets avlstæver

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

2

1

Sennetta’s Keep In Touch

Harthin’s Kimberly

3
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Hitlisten 2016

Hitlisten 2016
Hanner

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
07810/2009
00771/2014
06458/2008
13075/2010
00284/2008
05886/2014
06871/2015
05138/2012
16279/2015
00466/2013

Sennetta’s Columbo
Harthin’s O’Neill
Lady Xiera’s Boba Fett
Harthin’s Magic Mojo
Bel’royal’s Lauritz
Prima-Sennen’s Dexter Of Kimberly
Harthin’s Quarterback
Kjær’s Dancing With Charlie
Berner-Emmas Quest for Quasimodo
Tjofselinas Z Derio

Nicole Hecksher Olsen
Anni Smedsgaard
Anni Smedsgaard
Anne Harthin Andersen
Anette Rotbøll Nielsen
Lisbeth Mikkelsen
Nicole Hecksher Olsen
Joanna Gram Mandau
Karin Nielsen
Mona Bundgaard Jensen

105
85
84
80
77
75
73
73
67
66

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

97
93
82
79
79
77
72
70
69
58

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Tæver

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
05893/2014
12201/2011
18377/2010
15044/2006
17154/2009
06873/2015
06872/2015
18378/2010
13076/2010
17042/2008

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

Susanne Randløv Petersen
Anne Harthin Andersen
Gitte Høy Nielsen
Helle Sinclair
Mai-Britt Juhl
Susanne Randløv Petersen
Anni Smedsgaard
Tine Kloster
Anne Harthin Andersen
Lotte Eggert Kiiel

OK så ligger vi pænt

Flittig gartner

39

Hitlisten 2016

Hitlisten 2016

Veteranhanner
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2016)

06458/2008
00284/2008
02873/2007

Lady Xiera’s Boba Fett
Bel’royal’s Lauritz
Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi

Anni Smedsgaard
Anette Rotbøll Nielsen
Sheila Hornstrup

84
77
29

5
5
3

79
47
40

5
5
5

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2016)
15044/2006
06460/2008
17041/2008

Pa-Di Sinclair’s Babette
Lady Xiera’s Shelly
Berner-Emmas Babette

Helle Sinclair
Pia Skaarup Larsen
Karin Nielsen

Årets avlshan
Navn
1 Sennetta’s Columbo
2 Harthin’s Magic Mojo
3 Ola Odelsgutt av Hiselfoss

Point

Antal
afkom

362
197
180

5
3
3

Ejer
Nicole Hecksher Olsen
Anne, Maria & Peter Harthin Andersen
Gro Solberg

Årets avlstæve
Navn
1 Harthin’s Nobody Like Nathalie
2 Sennetta’s Keep In Touch
3 Harthin’s Kimberly

Point

Antal
afkom

362
242
197

5
3
3

Ejer
Anne, Maria & Peter Harthin Andersen
Anne, Maria & Peter Harthin Andersen
Susanne Randløv Petersen

Årets opdrætter
Kennel
1 Harthin’s
2 Berner-Emmas
3 Lady Xiera’s

40

Point

Antal
hunde

408
281
259

5
5
5

Ejer
Anne, Maria & Peter Harthin Andersen
Karin Nielsen
Pia Skaarup Larsen

Årets hunde LP1

Årets hunde LP1
1

Kinggeorge

Hansennen´s The One And Only

2

Hansennen´s Cookie

3
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Årets hunde LP2

Årets hunde LP2
1
Kjær´s Dancing With Charlie

Berner-Emma´s Karma Chameleon

2

Aslaug´s Ophelia

3
42

LP hitliste 2016

LP hitliste 2016
LP1
Nr

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kinggeorge
Hansennen´s The One And Only
Hansennen´s Cookie
Berlemo´s Aragon
Lady Xiera´s Potpouri
Lady Xiera´s Picoline
Bernerhøjen´s Gucci
Amazing Tiklo´s Balu Magic
Kwanita Lady Alma

Mette Ejsing
Marianne Rasmussen
Birgit Christensen
Joanna Gram
Kirsten Anker Nielsen
Bente Schlünssen
Mette Ejsing
Gitte Høy Nielsen
Mette Esther Hansen

189,5
175
174
166
160
146
138,5
129,5
123

LP2
Nr

Hund

Fører

Point

1
2
3
4

Kjær´s Dancing With Charlie
Berner-Emma´s Karma Chameleon
Aslaug´s Ophelia
Dalaleds Qisa

Joanna Gram
Rikke Binggeli
Aslaug Teislev
Karin Rasmussen

238,5
238,5
222
171

Harthin´s Quarterback ”Batman” & Kaimon Gerheil
Earth Wind & Fire “Bogart” – Bedste storebror ever

Louie alias Bernerbrukets Xerox

43

Rally Begynder

Rally Begynder
Kjær´s Lucy In The Sky With Diamond
RBM

1

Berlemo´s Aragon

2
 erner-Emmas Carmen
B
Child Of Denzel

3
44

Rally Øvet

Rally Øvet

Hansennen´s Cookie

Flintinge´s Carrie Calendula

1

2

Kjær´s Dancing With Charlie

3

RBM og RØM
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Rally Ekspert

Rally Ekspert
Vipsennen´s X-Treme Lilo

Kjær´s Dancing With Charlie
RBM og RØM

1

2

Hansennen´s Chianti

3
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Rally Hitliste 2016

Rally Hitliste 2016
Rally Begynder
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5
6

Kjær´s Lucy In The Sky With Diamond
Berner-Emmas Carmen Child Of Denzel
Berlemo´s Aragon
Banehaven´s Fillis Filua
Banehaven´s Ganni Dressed For Life
Lady Xiera´s Maggie Mayflower

Birthe Gram
Majbrit Maagaard
Joanna Gram
Mai-Britt Juhl
Mai-Britt Juhl
Louise Hoff Lauridsen

91
85
82
82
78
75

Rally Øvet
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5

Hansennen´s Cookie
Flintinge´s Carrie Calendula
Kjær´s Dancing With Charlie
Lady Xiera´s Loppe
Banehaven´s Fillis Filua

Birgit Christensen
Laila Pedersen
Joanna Gram
Bodil Nordam
Mai-Britt Juhl

91
89
86
86
70

Rally Ekspert
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3

Vipsennen´s X-Treme Lilo
Kjær´s Dancing With Charlie
Hansennen´s Chianti

Tove Jensen
Joanna Gram
Vian Mylstrup

95
85
79
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Ø S TJY L L A N D
Invitation til Berner Sennen

SKUE I ØSTJYLLAND
Kristi Himmelfartsdag torsdag den 25. maj 2017 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: Camilla Gothen

* 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,- Veteraner er GRATIS

PRAKTISKE INFORMATIONER
Deadline for tilmelding inkl. betaling er den 25. april 2017.
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 FCI.
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. 3656 konto
939974 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
2505-2017_Skue i Østjylland.indd 1
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Camilla Gothen

Jeg plejer at sige, at jeg er
født og opvokset i hvalpekassen, og det er vist ikke
helt forkert. Hunde, hvalpekuld og hundeudstillinger
har været en stor del af min
barndom. Jeg gik i ringen
Ø S TJY L L A N D
for første gang i 1979, og
har taget utallige skridt
rundt i ringen siden, først som passioneret
udstiller og nu også som udstillingsdommer,
idet jeg i 2010 blev autoriseret for min egen
race, som er Newfoundland. Jeg har været
medejer af Kennel Ursula siden 1998 og er
aktiv som opdrætter og udstiller.

N

ER SEN

N EN

Portræt af dommer

I min ”karriere” inden for hundeverdenen
indgår også jobbet som ringpersonale
– en gerning som jeg holder meget af, og
Berner Sennen Klubben er en af de klubber,
som jeg altid takker ja til at hjælpe. Jeg har
efterhånden været med som ringpersonale
mange gange på både jeres sommer- og
vinterudstillinger. Desuden har jeg et par
gange dømt hvalpene på samme udstillinger, og jeg har gennem tiden også haft
æren af at dømme et par Berner-skuer.
Jeg glæder mig til igen at få fingrene i jeres
skønne hunde, når vi ses Kristi Himmelfarts
dag.
Mange hilsner
Camilla Gothen

Bernerpladsen Als og Sundeved afholder
medlemsmøde søndag den 2. april 2017
Mødet er for alle medlemmer af træningspladsen og klubmedlemmer. Er du/I interesseret i at træne hos er man også velkommen
til mødet. Er man bare interesseret i at høre

hvad vi ellers går og laver, er man selvfølgelig
også velkommen.
Af hensyn til det praktiske er tilmelding nødvendigt til julius_samson@hotmail.com senest tirsdag den 28. marts. Pladsen er vært
med lidt spiseligt.
Ellers hold jer orienteret via vores hjemmeside www.bernerpladsen-als-og-sundeved.dk
eller på Facebook.
Vi forventer opstart med træningen tirsdag
den 4. april 2017.
Ses
Bernerpladsen Als og Sundeved
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14. nytårskur i det Sønderjyske

14. nytårskur i det Sønderjyske
I år var det 14. gang vi skulle mødes til den årlige Nytårskur for Bernerfolket. Der var tilmeldinger fra hele Sønderjylland og endda helt fra Fredericia, skønt at man har lyst til at køre ”nogle”
kilometer for at komme ud i en af de mange fine
og dejlige skove i det danske land.
Tilmeldingen var igen imponerende flot – 26
Bernere med deres familier Det er en fornøjelse
med den trofaste opbakning år efter år.
Berner guderne viste sig fra den gode pæne side,
så der var lagt op til en dejlig dag med masser
af frisk luft.
Kl. 10 mødte de forventningsfulde deltagere
op sammen med deres glade Bernere i Gråsten
Skov, og var parate til nogle fornøjelige timer.
En stor flok som tager sig godt ud når man er
samlet på et sted.
I år stod fornyelsen i at der var lavet lidt om på
ruten, ikke den store forandring. Først langs den
flotte Gråsten Sø og derefter ind i skoven. Turen
varede over 1½ time og lidt kortere for nogen.
Undervejs gik snakken lystigt om løst og fast,
og der var også pauser, hvor der blev uddelt lidt
slik til børnene. Imens fik de hårdt vandrende
Berner ejere en prøvesmagning på årets høst af
slåensnaps. Ruten bragte os godt rundt i skoven
og alle dem som var med for første gang var imponeret over den store variation der er i skoven.
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Vel tilbage til hytten fik Berner vapserne tørsten
slukket, og så fik de lov til at slappe af. Appetitten og længsel efter de berømte pølser var efterhånden ved at være stor, og grillen og pølserne kunne ikke blive varme hurtigt nok. Duften
bredte sig og de berømte Sønderjyske pølser og
Grethes velkendte hjemme lavede flutes blev
nydt og sulten blev stillet, samtidig med at snakken gik lystigt mellem alle parter. Tiden gik hurtigt og efterhånden begyndte folk at bryde op
efter nogle herlige timer.
Dejligt at se at så mange Berner ejere finder tid
til at mødes i den travle juletid, og får nogle timer sammen med andre med samme interesse.
Tak til Jer alle nær som fjern for en dejlig dag og
håbet er at lysten til at vende tilbage næste gang
er til stede.
På vegne af
Styringsgruppen Als og Sundeved

Træningspladserne i syd
inviterer til SKUE I SYD
Lørdag den 26. August 2016 kl. 10
Træningspladsen Notmark Gl. Skole, Notmark 46, 6440 Augustenborg

Skueklasser
Baby klasse: 3-6 mdr.
Hvalpe klasse: 6-9 mdr.
Junior klasse: 9-18 mdr.
Mellem klasse: 15-24 mdr.
Åben klasse fra: 15 mdr.
Champion klasse fra: 15 mdr.
Veteran klasse fra: 8 år.
*Golf klasse: Fra 3 mdr.

Lydighed (uofficiel)
Hvalpe
Begynder
LP1
LP2
Rally (uofficiel)
Begynder
Øvede

Husk at vi er på
Facebook!!
Skue i Syd (DBSK)
Præmier til alle
tilmeldte hunde

*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.

Dommere
Skue: Bernerdommer Freddie Klindrup, Lydighed: Kirsten Christensen, Rally: Birgitte Lauritzen

Tilmeldingspriser
Pris pr. klasse 175 kr. for én hund.
150 kr. for efterfølgende hunde fra samme husstand.
Golf klasse 125 kr. og veteran klasse gratis
Indbetales til Sydbank Reg.nr: 8012 Konto.nr: 00 01 06 22 38

Amerikansk lotteri
Med rigtig mange
præmier

Praktiske oplysninger
Tilmeldingen (inkl. Betaling) til skuet skal ske senest lørdag 12. august
Vi ønsker én tilmeldingsblanket pr. hund, pr. klasse.
Tilmeldingsblanketter findes på dette link: www.bernerpladsen-als-og-sundeved.dk
Tilmeldingen bekræftes pr mail når betalingen er bekræftet på kontoen.
For at deltage i udstillingen skal hunden være registreret i DKK
Barn og hund samt parklasse tilmeldes på dagen.
Nummerskilte / startnummer vil blive udleveret på dagen.
Ved middagstid tænder
Tilmeldinger sendes til: bejacobsen@stofanet.dk
vi grillen, så man kan
For yderligere oplysninger og henvendelser kontaktes
Johnny Rasmussen 20496777 / 75922902 eller
Connie Norup 27792211

købe flæskestegs
burger og pølser.
Der er også mulighed
for at købe sodavand,
øl, kaffe og kage

Berner hilsner fra
træningspladserne: Nørbølling og Als/Sundeved
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ÆNDRING
Bernermarked 2017
DKK Kreds 3 og DBSK har dobbeltudstilling i
weekenden 5. og 6. august 2017. Her er også
LP og Rallyprøver, med DM2017. Det er også
denne lørdag, hvor vi holder BernerMarked
på Køge Træningsplads.
Perioderne før og efter vil det grundet udstillinger, LP-prøver og Rally-prøver være meget
svært at finde en anden skuedato.

• Uofficielle Rallyprøver
• Træningstræf for medlemmer af de 3 pladser (vandrepokal)
• Der vil selvfølgelig være salg af mad og
drikke.

Vi er derfor kommet frem til, at det bedste vil
være, at fastholde datoen lørdag 5/8-2017,
men ikke som BernerMarked, men som en
”hygge-dag” for alle medlemmer af DBSK,
der ikke deltager i udstillingen/prøver i Odense.

Manuel tilmelding senest 26/6-2017 via
Susås hjemmeside:
www.susaa-dbsk.wix.com/susaa-dbsk.

Programmet er ikke endeligt fastlagt, men
følgende kan tænkes:
• Eksteriør-bedømmelse (”Skue-light”)
• Uofficielle LP

Suså Træningsplads

Køge Træningsplads

TurboThea (Staugaard’s Anemone Filone) og th Mormor
Tikka (Pa-Di Sinclair’s Jazmin Chanodóttir) i slud og blæst
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Pris: 100 kr. pr hund. Ved tilmelding anføres
hvilken aktivitet/er, man vil deltage i.

Følg med på træningspladsernes hjemme
sider:
http://www.123hjemmeside.dk/Koegetraeningsplads
http://www.bricksite.com/bslydighed

Ballerup-Skovlunde Lydighed

i samarbejde med D.B.S.K.

Kjær´s Dancing With Charlie Ved Åløkke B&B

Dansk kvalitetsfoder

Husk vi samarbejder med OLIVER’S
OLIVER’S Petfood er et velsmagende og sundt kvalitetsfoder, der er elsket
af hunde og katte i hele Danmark siden 1998.
Som medlem af Dansk Berner Sennen Klub får du 15% i kontantrabat og
optjener yderligere 5% til din bonuskonto + 10% til vores klub. Dine optjente
point, kan du bruge når du vil og på alle de normale OLIVER’S produkter.

SPAR

15%

I KONTANT RABAT

OPTJEN

5%

BONUS-POINT

10%

OPTJEN

POINT TIL KLUBBEN

SÅDAN OPRETTER DU DIG:
Du opretter dig kun en gang, og du vil nu fremover altid få din
kontante rabat + optjening af bonuspoint til både dig og klubben.

Opret dig på www.olivers.dk/bernersennen
– Du skal bruge dit medlemsnummer når du tilmelder dig.

! Er du allerede OLIVER’S kunde men vil tilknyttes vores aftale skal du lige
kontakte OLIVER’S - ring eller skriv på:
Telefon: 43 64 13 64 Email: kundeservice@olivers.dk

Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter. Du får altid højeste rabatsats på vores specielle ugentlige tilbud.
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DBSK’S TRÆNINGSPLADSER
Jylland
Als & Sundeved

Bent Jacobsen

4035 5190

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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Info

Info

Avls- og sundhedsudvalg

Bestyrelsen

Formand
Inge Bibby
inge@bibby.dk
86531504

Formand
Maria Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
28706931
maria_harthin@hotmail.com
formand@berner-sennen.dk
Næstformand
Jens Utke Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
49160168 / 20102168
jens@sennettas.dk
Sekretær
Tine Ringgaard
Rytterkrogen 4
3520 Farum
28965868
tine.ringgaard@gmail.com
sekretaer@berner-sennen.dk
Kasserer
Werner Bartsch
Mellemvang 10
4990 Sakskøbing
26820851
berner@bartsch.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Per Randløv Petersen
Greve Strandvej 123
2670 Greve
43601270 / 81616070
per@randlov.com
Gitte Høy Nielsen
Lindevej 2
7200 Grindsted
22762570
gitte@berner-sennen.dk
Berit Bang-Jensen
Dalumvej 14
4700 Næstved
28935363
berit@berner-sennen.dk
1. suppleant
Lars Bibby
Ulvskovvej 140
8300 Odder
40681504
lars@bibby.dk

asu@berner-sennen.dk

Sekretær
Berit Bang-Jensen
28 93 53 63
berit@berner-sennen.dk
Medlem
Werner Bartsch
berner@bartsch.dk
Erling Kolding Jakobsen
ekj@bernerhojen.dk
Lisbeth Mikkelsen
28 30 17 13
lisbeth@prima-sennen.dk

Udstillingsudvalg
uu@berner-sennen.dk
Gitte Nielsen
20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk
Jeanette Damm Lerskov
21 63 0212
jeanette.lerskov@gmail.com
Fie Basbøll
25 17 90 49
fie.basboll@gmail.com
Jens Utke Ramsing
49160168 / 20102168
jens@sennettas.dk
Monica Østergaard Rasmussen
monica-joergensen@hotmail.com
Per Randløv Petersen
43601270 / 81616070
per@randlov.com
Louise Nielsen
31 48 98 13
louisen@live.com

Aktivitetsudvalget
akt@berner-sennen.dk
Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com

Hanne Bank Pedersen
25 21 51 66
hannebank@stofanet.dk
Rikke M. Mollerup
25 32 46 48
berner_azuro@hotmail.com
Gitte Høy Nielsen
22762570
gitte@berner-sennen.dk

Diverse
Hvalpepakker
Berit Bang-Jensen
Dalumvej 14
4700 Næstved
28935363
berit@berner-sennen.dk
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
Berit Bang-Jensen
Dalumvej 14
4700 Næstved
28935363
berit@berner-sennen.dk
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Udstillingskalender 2017

Udstillingskalender 2017
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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.

Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

18.03.2017
16.04.2017
29.04.2017

Slagelse
Års
Roskilde

Elina Happiniemi, FI
Nikola Smolic, HR
Birgitte Gothen, DK

DBSK
DKK
DKK

30.04.2017

Roskilde

Nina Karlsdotter, SE

DKK

10.06.2017

Vejen

Birgit Seloy, DK

DKK

11.06.2017

Vejen

Rob Douma, NL

DKK

24.06.2017

Otterup

DBSK

25.06.2017

Otterup

DBSK

22.05.2017 kl. 23.59

05.08.2017

Odense

DBSK

03.07.2017 kl. 23.59

06.08.2017
19.08.2017

Odense
Bornholm

Petra Junehall, SE, Lisa
Ebnet, USA
Petra Junehall, SE, Lisa
Ebnet, USA
Mary Alice Eschweiler,
USA
Bruce Jenkins, ZA
Jørgen Hindse, DK

UDLØBET
UDLØBET
27.03.2017
2. frist
03.04.2017 kl. 8.00
27.03.2017
2. frist
03.04.2017 kl. 8.00
08.05.2017
2. frist
15.05.2017 kl. 8.00
08.05.2017
2. frist
15.05.2017 kl. 8.00
22.05.2017 kl. 23.59

DKK
DKK

20.08.2017

Bornholm

Erwin Deutscher, DE

DKK

23.09.2017

Slagelse

Johan Juslin, FI

DBSK

03.07.2017 kl. 23.59
17.07.2017
2. frist
24.07.2017 Kl. 8.00
17.07.2017
2. frist
24.07.2017 Kl. 8.00
23.08.2017 kl 23.59

Udstillingskalender 2017

Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

24.09.2017

Ballerup

Bo Wiiberg, SE

DKK

15.10.2017
04.11.2017

Års
Herning

Kurt Nilsson, SE
DKK
Karl Erik Johansson, SE DKK

05.11.2017

Herning

Johan Anderson, SE

DKK

18.11.2017

Strib

Marie Petersen, DK

DBSK

1. frist 21.08.2017
2. frist
28.08.2017 kl. 8.00
10.09.2017
1. frist 02.10.2017
2. frist
09.10.2017 Kl. 8.00
1. frist 02.10.2017
2. frist
09.10.2017 Kl. 8.00
16.10.2017 kl 23.59

For tilmelding, klasseindeling og gebyrer henviser vi til hundeweb og berner-sennen.dk

Berner Bessie’s Freja 2 dage gammel

Pa-Di Sinclair’s Babette 10½ år. Selv om man er gammel kan
man godt være frisk med på tur hver dag

Staugaard’s Anemone Filone (Thea) og Bernerdalen’s
Miss Madeleine (Madde) som nyder naturen januar 2017

Kristianslyst’s Dario og Kristianslyst’s Diva

57

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger
Er gældende pr 1. 1. 2017
Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.
Priser

Online betaling via DKK

Via Netbank eller check

260 kr.
260 kr.
375 kr.
375 kr.
375 kr.
375 kr.
375 kr.
375 kr.
140 kr.
30 kr.
Gratis
Gratis

285 kr.
285 kr.
410 kr.
410 kr.
410 kr.
410 kr.
410 kr.
410 kr.
165 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
UFB
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 og efterflg.

Online betaling via DKK
375 kr.
310 kr.
260 kr.

Via netbank eller check
410 kr.
355 kr.
310 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
Enhver hund udstilles for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er DKK/DBSK uvedkommende.
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.
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Kun hunde der er stambogsført af Dansk Kennel Klub eller anden FCI-anerkendt organisation
kan deltage på udstillinger og skuer.
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 2017

Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling
lørdag d. 8. april 2017 kl.13
Antvorskovhallen
Sejerøvej 1
4200 Slagelse
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Generalforsamling 2017

DAGSORDEN for GENERALFORSAMLING
Lørdag d. 8.4.2017, kl. 13.00
Som annonceret i klubbladet december 2016, 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.
31.12.2016 og ikke er i kontingentrestance.
Dagsorden iht. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning forelægges til godkendelse.
5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger
6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt meddelelse af
ansvarsfrihed.
7. Budgetbehandling herunder fastsættelse af kontingent.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Offentliggørelse af resultatet af valget til bestyrelsen, avls -og sundhedsudvalg og avls- og
sundhedsudvalgssuppleanter.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Til generalforsamlingen kan der ved indgangen, i henhold til vedtægternes § 4 stk. 5, forlanges
forevisning af kvittering for rettidigt indbetalt kontingent.
I dette materiale fremsendes:
Formandens beretning.
Beretninger fra avls- og sundhedsudvalg, aktivitetsudvalg og udstillingsudvalg
Regnskab for 2016, budget for 2017 samt regnskab for sundhedskontoen
Indkomne forslag (Bilag 1)
Opstillinger til bestyrelsen (Bilag 2)
Opstilling til avls- og sundhedsudvalget (Bilag 3)
Valg til bestyrelsen:
Tre bestyrelsesmedlemmer, Berit Bang-Jensen, Per Randløv og Gitte Høj Nielsen er på valg. Alle
genopstiller. Der skal vælges to suppleanter. Stemmesedler og regler (Bilag 4)
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Generalforsamling 2017

Valg til avls- og sundhedsudvalg:
Berit Bang-Jensen er på valg og genopstiller. Ingen modkandidater, derfor intet valg.

Formandens beretning 2016
Vi er nu kommet godt ind i 2017, og tiden er inde til endnu en generalforsamling. Denne
generalforsamling vil for den nuværende bestyrelse være den første. Vi er en ny bestyrelse, og
selvom der er skrevet mange formandens beretninger i klubbens historie, så føles denne for vores
vedkommende som en ”ny”.
Vi har som ny bestyrelse brugt tiden på at finde os selv, at lære hinanden at kende, samt fået
uddelegeret arbejdsopgaver. Desuden har vi haft mange ting at følge op på og sætte os ind i, som
velsagtens har taget tid også.
Starten har selvfølgelig været lidt svær, da der for en ny bestyrelse er mange ting at sætte sig ind i,
men nogle af de tidligere bestyrelsesmedlemmer har hjulpet godt på vej, og for dette skal lyde en
kæmpe tak.
Vi har været heldige med vores møder, og har kun haft enkelte afbud, så vi for det meste har mødt
talstærkt op. Ligeledes har vi fået lavet en god struktur og orden, så der ikke går tid til spilde, men
de vigtige og relevante ting bliver drøftet.
Det første møde efter konstitueringen omhandlede vores forretningsorden, og hvordan vi
fremover vil være som bestyrelse. En af de væsentlige ting heri var blandt andet, at hele
bestyrelsen frasagde sig årligt telefongebyr, da argumentet herpå var, at de fleste i dag har gratis
eller billig telefoni fra egen telefon. Avls og sundhedsudvalget fulgte bestyrelsen eksempel og
frasagde sig dette. Bestyrelsen vil gerne gå i forvejen i forhold til, at vi ikke unødvendigt bruger af
klubbens kasse.
Det første stykke tid som ny bestyrelse omhandlede i øvrigt, hvorledes vi skulle bringe nyheder.
Der var enighed i, at både hjemmesiden og facebook-siden begge er informationssider, samt at
disse skal opdateres samtidig. Vi vil stadig opfordre jer medlemmer til at henvende jer til direkte til
os i bestyrelsen i stedet for at benytte facebook-siden til spørgsmål. Hjemmesiden er blevet lidt
mere levende, da der er tilføjet flere billeder, og der arbejdes videre på, hvad der kan gøre den
endnu bedre. Vi har en meget dygtig webmaster, og til hende har vi mange rosende ord, og håber
hun vil fortsætte sit gode arbejde længe endnu.
Vi har lidt længere inde i perioden forsøgt os med forskellige ting, for at komme i gang som
bestyrelse.
Blandt andet har vi haft aktivitetsudvalget og nogle frivillige til at markere klubben på Store
hestedag. Dette var en succes, og vi påtænker at klubben skal være med til lignende
arrangementer i år også, for at give klubben noget positiv reklame, og reklamere for vores dejlige
race.
Den sidste fredag i november (Black Friday) forsøgte vi os med at være lidt moderne og lave halv
pris på medlemskab for ikke allerede medlemmer. Det gav os 8 nye medlemmer, og var derfor en
succes. Men det rejste også nogle spørgsmål vedrørende vedtægterne angående kontingent,
hvorfor vi nu har lavet et forslag om en vedtægtstilføjelse.
Vi har også valgt at lave annoncer for vores race og hjemmeside på gul&gratis, hundegalleri.dk,
hunden.dk & dba.dk. Det er sat i gang i starten af året og vi afventer stadig evalueringen af den
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første periode, som er på 3 mdr. Ved at klikke på annoncen kommer man direkte til et skriv på
hjemmesiden, men mange gode råd for den nye hvalpekøber. Dette skriv har avls- og
sundhedsudvalget taget sig af.
I begge tiltag har der været frivillige kræfter uden for bestyrelsen, som har hjulpet til. Vi siger Jer
tusind mange tak. Vi kan aldrig få nok hjælp udefra. Det samme med gode idéer. Lad os endelig
høre, og vær endelig med på at gøre vores klub endnu bedre.
I samme forbindelse valgte vi at oprette en ”ide-bank”, hvor medlemmer kunne komme med gode
idéer m.m. Der var ikke så mange som håbet, men de tanker og idéer der var, er blevet drøftet på
sidste bestyrelsesmøde, og vores tanker på henvendelserne kan ses i referatet fra d. 11/2-17.
Vi er forsat en ”ny” bestyrelse, men en bestyrelse der har fundet fodfæstet og ønsker at arbejde
videre for vores klub og medlemmer, og ikke mindst for vores vidunderlige race.
På bestyrelsens vegne - Maria

Avls- og sundhedsudvalgets beretning 2016
Udvalgsberetning fra avls- og sundhedsudvalget til generalforsamlingen i Dansk Berner Sennen
Klub 8.-4.2017.
Efter en noget turbulent start med en del udskiftning fik vi sammensat udvalget, som det ser ud i
dag og kunne komme i gang med årets opgaver.
En noget tidskrævende opgave gik ud på at få opsporet, hvor beskrivelserne fra det sidste
avlsbeskrivelsesarrangement var blevet af. Gitte Høy Nielsen fik ved ihærdig indsats fat i dem, så
de kunne blive distribueret til ejerne. Tak til dig, Gitte!
På trods af denne forsinkelse er der stadig et ønske om at få et nyt arrangement stablet på
benene, og i skrivende stund er der inviteret dommere, og vi venter på de sidste tilsagn. Derefter
kommer forberedelserne med at lægge dagens program, så hundene kan møde ind i bølger, og
alle de andre ting, der skal til.
Et stort ønske var at høre, hvad medlemmerne ønskede, vi skulle tage fat i. Derfor blev sidste års
avlsseminar med det overordnede emne, at vi gerne ville høre mere. Vi fik en del input, hvor
mange af dem gik på en forbedring af hjemmesiden. Også det før nævnte
avlsgodkendelsesarrangement blev kommenteret. Vi havde fået Birgitte Damsgaard til at komme
og fortælle lidt om genetik og om Antagenes og den tyske model af kræfttestene. Hun havde gjort
et godt stykke arbejde med et powerpointshow, og vi siger mange tak til hende og de andre, der
på forskellig måde har gjort en indsats for at fortælle vi andre på forståelig måde om de svære
emner.
Inge fortalte lidt om den aktuelle situation i Danmark og det nære nabolag. Sygdomme som
Aseptisk Meningit og Trembler, som ikke har rørt på sig i mange år, har i nogle få tilfælde vist sig.
Igen har nogle flittige medlemmer sørget for oplysning, ved at få dygtige dyrlæger og specialister
til at lave interessante artikler til vores blad.
Desværre have ikke alle forstået, hvad dagens emne var, og det fik vi lidt kritik på; men det er
umuligt at gøre alle tilfredse, og indtrykket var, at de fleste gik derfra og havde haft en interessant
dag.
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Vi har fået udarbejdet nogle diplomer, så de hunde, der er på listen over hunde, der opfylder de
etiske krav til avl i DBSK har noget at vise frem, hvis de f.eks. skal parre i udlandet. Det vil også
pynte på væggen. Tak til Tine Kloster for arbejdet.
Vi prøver at finde frem til, hvorfor DKK har lavet om på vores 100 stykker afkom efter en hanhund.
De siger, de ikke kender til nogen dispensation, og det har vi heller ikke haft som sådan. Vi fik lov
til at beholde vores regel, da vi havde den før DKK fik Matadorsavlsregler. Ca. 50 hvalpe pr.
hanhund er lige i underkanten, da vore hunde gennemsnitligt får 6,5 hvalpe i et kuld. Men det ser
ud til, de har strøget vores særregel.
I 2017 har vi planlagt to avlsseminarer: Et på Sjælland, hvor dyrlæge Jens Kai Knudsen fra Evidensia
i Næstved fortæller om led og knogler. Det bliver i marts.
Vest for Storebælt planlægger vi et foredrag om fertilitet. Det bliver i Århus-området med Jan
Birch den 6. maj. kl. 13.
Et lille ønske er, at vi igen får vores egen kasse. Det er lidt nemmere at få planlagt arrangementer,
når man ved, hvad der er at planlægge for. Selvom Werner er hurtig, så er det alligevel ikke altid,
udvalgsmedlemmer lige har et par tusinder at lægge ud til mad og drikke, foredragsholder m.m.
Til slut et ønske om et succesrigt år for klub og opdrættere. Og et ønske om samarbejde for racens
sundhed fremover.
PUV: Inge Bibby.

Årsberetning fra Udstillingsudvalget
Der er i 2016 rokeret rundt i udstillingsudvalget. Janne Klitgaard Andersen og Nicole Hecksher
ønskede at fratræde udvalget efter Nyborg 2017. De har lavet en meget præcis overlevering af de
opgaver de varetog, hvilket har betydet at vi som udvalg har kunnet fortsætte vores arbejde uden
alt for store forsinkelser. Udvalget har fået 4 nye medlemmer; Monica Rasmussen; Louise Nielsen;
Per Randløv Petersen og Jens Utke Ramsing er tiltrådt udvalget i 2016.
Udstillingsudvalget 2017 består af: Gitte Nielsen, Formand; Jeanette Damm Lerskov; Fie Basbøll;
Louise Nielsen; Monica Rasmussen; Per Randløv Petersen og Jens Utke Ramsing.
Vi er ved at finde os til rette i udvalget, vi oplever at vi arbejder godt sammen, vi supplerer
hinanden, og vi har været meget glade for de positive tilkendegivelser vi har modtaget for de
afviklede udstillinger.
Klubbens Facebook side bruger vi flittigt til at sende reminder ud op til de enkelte udstillinger og vi
kan via Hundeweb se at det hjælper. Vi har i 2016 opnået, at vores dommere er søde til at sende
os tilbagemeldinger på hvordan deres oplevelse af vores udstillinger har været, både ris og ros,
hvilket vi og jer udstillere kan bruge fremadrettet.
Som alle har erfaret så går det super stærkt med opdateringerne af vores hitlister og vi takker
Maria for, det store arbejde der ligger i at få talt op og lagt det ud på klubbens hjemmeside.
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Det har været sløjt med billeder fra vores udstillinger i 2016. Nyborg 2017 var speciel trist. Vi
kunne ingen billeder bringe i Bernerbladet, så derfor har vi i udvalget besluttet at 2 af
medlemmerne påtager sig denne opgave på skift.
Vi har i 2016 indført lodtrækning/gevinster på salg af kataloger og det har været en stor succes.
Det betyder nemlig at udgifterne til trykning af kataloger bliver mindre pga. af mersalget. Stor tak
til alle jer der køber vores kataloger.
Desværre har der også i år været episoder, hvor der udenfor/ omkring ringen har været en træls
tone blandt udstillere. Dette er vi naturligvis kede af, da det faktisk er medvirkende til at både nye
som gamle udstillere fravælger at komme på vores udstillinger. Denne udvikling vil vi gerne tage
kraftigt afstand fra, da vi mener, det er ødelæggende for den ellers hyggelige & sjove oplevelse det
er at udstille. Der skal være plads til alle uanset om man er venner eller ej. For at sætte fokus på
emnet vil der i løbet af 2017 komme et indlæg i Bernerbladet.
DBSK har i 2016 afholdt 9 udstillinger.
Der har i 2016 været en glædelig stigning på 75 tilmeldinger, se skema.
ANTAL TILMELDTE HUNDE PÅ VORES UDSTILLINGER
UDSTILLING
2014
2015
NYBORG 2 DAGE
144
190
HÅRLEV/SLAGELSE
52
82
OTTERUP 2 DAGE
224
216
KØGE
HÅRLEV/SLAGELSE
57
79
AARS
74
73
STRIB
89
89
IALT
640
729
Vi har haft en fremgang i 2016 på 75 tilmeldinger

Nye Champions 2016:
Junior Champion 2016:
Harthin´s Quarterback
Danske Champions 2016:
Amazing Tiklo´s Balu Magic
Harthin´s Magnificient Miss Melanie
Banehaven´s Fillus Filua
Prima-Sennen's Duchess of Kimberly
Effenson Rider Carallsa
Harthin´s O´Neill
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63
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72
58
108
804
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Hauf Duok Labas
Hansennen’s Monet
Berner-Emmas Isaac Renanya
Udenlandske Champions 2016:
Hubba Bubba´s The Ozzyman
Vinkizz Original
Fridullas Aiva
Michikos Emiko
Berondan Belicia
Ridon Hennet Nora Jones
Tulipanos Berni Navarro Indy
Klub- & Veteran KlubChamps 2016:
Klub Champion 2016 Tertzo’s Out For Justice
Klub Champion 2016 Harthin's Magic Mojo
Klub Veteran Champion 2016 Bel'royal's Lauritz
Klub Veteran Champion 2016 Lady Xiera's Boba Fett

Økonomi:
Vi har modtaget nedenstående opgørelse fra vores kasserer
Indtægter udstillinger
2015
Indtægt
241.900
Udgifter
2015
Halleje
-20.930
Præmier & gaver
-31.541
Præmiekuponer
Kataloger
-6.477
DKK Resultatkørsel
-15.697
Dommer/ringpersonale
-65.662
Diverse til udstilling
- 3.482
I alt
-155.950
Total Udstilling
85.950

2016
257.321
2016
-21.161
-23.836
-14.863
- 6.524
-16.750
-82.977
-25.809
-191.920
65.401

I udvalget arbejder vi hele tiden med at minimere vores omkostninger og øge vores indtjening.
Resultatet af vores anstrengelser og nye tiltag vil dog først slå rigtig i gennem når 2017 er slut.
2017 bliver året, hvor vi skal arbejde videre med:
Jubilæumsåret 2018
Opdateringer på Facebook
Udstillingsmiljøet
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Fotokonkurrencer (Hashtag#)
Tilbud om ringtræning kort før udstillingerne til de udstillere der har brug for dette.
Nye ideer og tiltag.
Alle i UU er klar på at fortsætte og vi er i skrivende stund allerede godt i gang med at planlægge
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
Gitte Nielsen

Aktivitetsudvalgets beretning 2016
Året startede ud med balance og kropskontrol både på Sjælland og i Jylland. Begge steder med
stor tilslutning. I Jylland var det nødvendigt at oprette et ekstra hold, da ventelisten pludselig var
fyldt op til et ekstra hold. Både Biana og Svend, som underviste, var begejstrede for den ændrede
opfattelse af bernere fra sofakartofler til aktive hunde.
Vi tænkte at året 2016 skulle være året hvor vi skulle tilbyde intensive kurser i henholdsvis rally og
lp. Så i februar kom Siri Reneé Richter Jungersen til Hedensted og underviste en hel dag i rally. Selv
efter flere timer på træningsbanen formåede hun at motivere hunde og førere til fortsat at yde
det optimale. En helt fantastisk dag med højt humør. Vi forsøgte at stable en ny omgang på
benene i efteråret, men måtte opgive, da Siri ikke havde plads i kalenderen. Vi forsøgte os med en
LP træningsdag på Sjælland i foråret, men tilslutningen var så lille, at vi så os nødsaget til at aflyse
arrangementet. Rigtig ærgerligt for dem der havde tilmeldt og glædet sig til en lærerig dag.
På Hasmark havde vi 48 tilmeldte hunde til rally og lp. Der var 27 bernere og 21 andre racer. Forud
for Hasmark lå et kæmpe arbejde med indsamling af sponsorpræmier, så alle deltagere kunne få
noget med hjem. Der blev kørt mange kilometer rundt i landet for at indsamle dem, og der måtte
lånes en trailer for at få dem fragtet til Fyn. Opstilling og nedtagning af prøvering og telte blev
klaret af udvalget samt et par frivillige hjælpere. Skønt når der er nogen der har det overskud der
lige kan mangle efter en travl weekend. Hasmark gav et overskud på ca. 3200,-.
I september deltog aktivitetsudvalget på Store Hestedag i Roskilde. Flere medlemmer var mødt op
for at hjælpe til med at sætte standen op. Tusind tak for det.
På årets trænerseminar blev trænerne introduceret til den nye hundesport nosework. Det gav
blod på tanden og mulighed for straks at gå hjem og introducere det på de 3 træningspladser der
deltog.
Aktivitetsudvalget
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Bilag 1
INDKOMNE FORSLAG – pkt. 8:
1. Forslag indsendt af Inge Bibby:
Jeg vil gerne stille forslag om, at avls- og sundhedsudvalget igen har sin egen kasse.
Begrundelse: Det er svært at arrangere noget, når udgangspunktet er, at det ikke må koste noget.
Der skal sørges for mad og drikke, for folk kommer langvejs fra, og hertil må vi selv lægge ud.
Depositum til lokaler kan vi også komme ud for.
Der erlægges penge for avlshundene for at være på diverse lister. Disse bør – som det førhen har
været tilfældet – gå til udvalget, idet der må være enighed om, at avl og sundhed bør have en høj
prioritet i klubben.
Mange hilsner Inge Bibby.

2. Forslag indsendt af Birgitte Selchau
Forslag til vedtægtsændring på DBSKs generalforsamling 8.04.2016
Nuværende §8 stk 6:
Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. §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 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 tydeligt navn og adresse for afsender.
Forslag – ændres til:
§8 stk 6
Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. §5 stk 3, og § 6 stk 2 senest 21
dage før generalforsamlingen, eller som optryk i klubbladet. De kan afleveres ved
generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlen
være sekretæren i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Stemmesedler skal være
fremsendt eller afleveret i lukket kuvert med tydeligt navn og adresse for afsender.
§11 stk 5
Ændres 14 dage til 21 dage
Begrundelse for ændringerne:
1. Det er jo ingen hemmelighed, at posten i disse tider er endog meget langsom – desuden kan
man være på ferie. For at alle skal have mulighed for at nå at stemme, synes det rimeligt at
flytte terminerne for udsendelse af – og sekretærens modtagelse af stemmesedler.
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2. Da så mange som muligt skal kunne stemme til diverse valg på generalforsamlingen, synes
det rimeligt, at stemmesedler kan afleveres på selve generalforsamlingen uden personligt
fremmøde.
3. Jeg kan ikke se det fornuftige i, at sekretæren skal have stemmesedlerne allerede 4 dage før
generalforsamlingen.
Vedtages ovenstående fremsættes følgende ændringer, så arbejdsgangen passer.
§8 stk 5
Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde
senest 6 uger inden generalforsamlingen
Ændres fra 6 uger til 7 uger inden generalforsamlingen
§11 stk 3 og 4
Ændres 6 uger til 7 uger.
Slagelse 22.02.2017
Med venlig hilsen
Birgitte Selchau
3. Forslag indsendt af Tine Kloster på vegne af Jens Kloster, Laila Pedersen (Bernerbandens
Chinook), Birgitte Selchau, Lis Gøtche, Helle Sinclair, Tina Grenaa, Henning Hede,
Charlotte Tams Skanborg og Britta Staugaard.
Forslag til ændring af avlsrestriktioner/sundhedsanbefalinger for Berner Sennenhund jf DKK
Nuværende krav
HD krav
Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD status
registreret i DKK.
En hund med grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at
hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde være HD fri
(grad A eller B)
AD krav
Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD status
registreret i DKK.
En hund med grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens
samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)
Forslag
Som supplement til ovennævnte krav stilles følgende forslag
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OCD krav
Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel OCD status
registreret i DKK.
En hund med påvist OCD kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens
samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde være OCD fri.
Begrundelse for forslag
OCD er ligesom HD og AD en multifaktoriel arvelig lidelse. Vi kan derfor ikke forstå, at
fotografering for OCD (ligesom HD og AD) ikke er et krav til avlsgodkendelse i dag.
Som det er i dag, er der faktisk en mulighed for, at man kan bruge en OCD-opereret hund i avl, og
derved videreføre en arvelig lidelse.
Vi håber selvfølgelig ikke, at sådanne tilfælde forekommer, men ved at fotografere udelader vi den
tvivl.
Vi vil i DBSK gerne opdrætte de bedste bernere, men faktisk har DRU skarpere avlsrestriktioner
bl.a vedr. OCD end DBSK – det ønsker vi ikke, så derfor og for hundenes sundhed stilles dette
forslag.
4. Forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen:
§6 Kontingent
Stk. 1
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent, sats for hhv. enkeltmedlemskab og
familiemedlemskab.
Stk. 2
Kontingentet betales forud for et år ad gangen.
Stk. 3
Der kan oprettes familiemedlemskab, der omfatter medlemmerne i samme husstande
§6 Kontingent
Stk. 1
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent, sats for hhv. enkeltmedlemskab og
familiemedlemskab.
Bestyrelsen kan i forbindelse med korterevarende specielle
markedsføringstiltag og hvalpepakker tilbyde en reduceret pris for første års kontingent for
nye medlemmer. Dette tilbud gælder kun nytegnede medlemskaber og kan ikke benyttes,
hvis man har været medlem af klubben før.
Stk. 2
Kontingentet betales forud for et år ad gangen.
Stk. 3
Der kan oprettes familiemedlemskab, der omfatter medlemmerne i samme husstande
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Bilag 2
Opstilling til bestyrelsen:
Berit Bang-Jensen
Jeg hedder Berit og har været i bestyrelsen siden 2015. Dermed er jeg det eneste nuværende
bestyrelsesmedlem, som har siddet længere end 1 år.
Jeg har varetaget rigtig mange opgaver i bestyrelsen det sidste år, herunder bl.a.
medlemsadministration (ind- og udmeldelser, adresseskift mm.) og hvalpepakker, hvorfor jeg har
haft en del kontakt med jer medlemmer. Samtidig har jeg bidraget med flere ideer, som bl.a. skulle
synliggøre klubben og skaffe nye medlemmer såsom Black Friday. Medlemmerne er det vigtigste i
klubben og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi også gør noget for vores medlemmer og yder en
effektiv, god og løsningsorienteret service overfor medlemmerne. Det er vigtigt at holde klubben
kørende ved at skaffe nye medlemmer, men samtidig må man ikke glemme de eksisterende. En
klub er ikke mere end dens medlemmer gør den til. Det er derfor også vigtigt at arbejde på, at alle
føler sig velkomne og som en del af klubben. Der skal være plads både til nybegyndere, erfarne
opdrættere, dem, der har en ”hyggehund”, dem, der går op i træning, udstillingsfolket m.fl. Vores
arrangementer og tilbud skulle gerne afspejle, at klubben er mangesidig og at en Berner kan
bruges til mange ting.
Jeg har haft Berner siden 2002 og har lige nu mine to Berner-drenge DKCH Herletta’s Jason og
Herletta’s Kenzo. Jeg deltager i udstillinger både i indland og udland, men hyggetræner også
redningshundearbejde og lidt rallytricks.
Jeg er stadig fuld af ideer, som jeg håber, kan glæde medlemmerne og fortæller gerne mere
konkret om ideerne, hvis nogen er interesseret i at høre nærmere. Jeg er altid åben for at svare på
spørgsmål, så hvis I vil høre mere, kan I altid kontakte mig enten på mail (berit@berner-sennen.dk)
eller telefon (28935363).
Med venlig hilsen
Berit
Gitte Høy Nielsen:
Mit navn er Gitte Høy Nielsen - jeg vil gerne stille en del af min
fritid til rådighed for Dansk Berner Sennen Klub.
På generalforsamlingen sidste år blev jeg valgt som 1. suppleant
og tiltrådte bestyrelsen i juni, da et medlem valgte at stoppe. Jeg
vil meget gerne fortsætte arbejdet i bestyrelsen. Jeg tænker min
rolle i bestyrelsen er at være med til at sætte ting i system - at
trække i arbejdstøjet og få ting til at ske. Jeg er en del af
firkløveret der udgør aktivitetsudvalget og har her arbejdet med
at sætte arrange-menter som UHM og introduktion til Nose
Work i gang.
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Jeg har 2 berner sennen tæver:
Amazing Tiklo’s Balu Magic/MilleBille på 6 år, som er min første berner og som er ”skyld” i at jeg
rejser land og rige rundt til udstillinger. Sammen har vi haft mange skønne oplevelser sammen
med andre ”udstillingstosser”. MilleBille er også LP og Rallyhund - når det passer hende!
-

Öreghegyi-Macko Olivia/LivaDiva på næsten 3 år. Liva er også udstillingshund og avlstæve
og fik i sommeren 2016 et kuld hvalpe hos Britta og Claus Staugaard Mortensen. Liva vil
meget gerne have at vi får mere gang i Nose Work i DBSK.

Jeg er ikke og skal heller ikke være opdrætter - det gén har jeg slet ikke! Jeg har derimod en
kæmpestor respekt for det arbejde de dygtige opdrættere i DBSK på-tager sig. Jeg mener at
rygraden i DBSK netop er opdrætterene, der laver et seriøst avlsarbejde.
Jeg vil gerne bidrage til en bestyrelse i DBSK som vil arbejde for et sundt og hyggeligt
fællesskab til gavn for vores race og medlemmerne i klubben.
Med venlig hilsen
Gitte Høy Nielsen
Lindevej 2,
7200 Grindsted
Per Randløv Petersen:
Født 01/12-1948 i København og opvokset i Nordsjælland.
Flyttede i 1977 syd for København – Karlslunde, Solrød og Greve.
Selvstændig automobilforhandler siden 1971.
Bestyrelsesformand i virksomheden siden 2008.
Ligeledes ejer af en enkeltmands-investeringsvirksomhed fra 1999.
Har siden midten af firserne beskæftiget mig med organisationsarbejde.
Har været medlem af bestyrelser i:
Den Danske Bilbranche fra 2002 til 2011.
Dansk Industris Hovedbestyrelse 2002 til 2008.
Business Collage Syd – Sønderborg og Mommark fra 2010 til 2014.
Endvidere medlem af følgende udvalg:
Dansk Industris Konkurrencerets udvalg fra 2006 til 2011.
Industriens Uddannelsesudvalg fra 2008 til 2014.
Det lokale uddannelsesudvalg på BC Syd i Sønderborg og Mommark fra 2000 til 2017.
Sagkyndig dommer i Østre Landsrets område i perioden fra 2008 til 2016.
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Jeg har privat siden 2006 haft Bernere i huset efter jeg blev gift med Susanne.
Valgt på generalforsamlingen i 2016 til bestyrelsen i Dansk Berner Sennen Klub.
Medlem af udstillingsudvalget siden november 2016.
Jeg føler, at jeg kan bibringe klubben et godt og professionelt stykke bestyrelsesarbejde til gavn for
racen, klubbens medlemmer og klubben generelt, hvorfor jeg gerne modtager genvalg.
Monica Østergaard Rasmussen:
Jeg hedder Monica Østergaard Rasmussen og bor sammen med min mand, 2 børn, 2 bernere og 2
katte i Skødstrup nord for Århus.
Jeg er en del af klubbens udstillingsudvalg.
Jeg stiller op fordi jeg gerne vil bidrage med arbejdskraft, gode ideer, synliggørelse af klubben og
vores smukke hunde, forbedring af hjemmesiden og godt humør.
Fritiden bruges på mine to bernere Samson på 3 og Filur på 18 mdr.
Filur bliver ”brugt” til meget. Han elsker vognkørsel med begyndervogn, turene til skov og strand
sammen med Samson og udstillinger går vi rigtig meget til.
Samson bliver også godt ” brugt” men til lidt mindre krævende opgaver da han døjer med sine
hofter.
Men mest af alt elsker drengene at deltage i den daglige trummerum og nupper gerne en lur oven
på mor på sofaen.
Med venlig hilsen

Monica Østergaard Rasmussen
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Lars Bibby
Jeg, Lars Bibby, vil gerne opstille til DBSK´s bestyrelse.
Jeg har bl.a. erfaring i bestyrelsesarbejde fra nogle år som formand for English Club i Århus.
I det sidste år har jeg siddet som suppleant i DBSK. Endvidere har jeg gennem de sidste 10 år
drevet Bernershoppen,
hvor jeg har fået mangen god snak med bernerejere.
Jeg har haft Berner siden 1981. Herhjemme i kennel Fensholt har vi nu tre tæver plus en lille
Norfolk Terrier.
Vi har af og til et kuld hvalpe. Gennem tiderne har jeg deltaget i vogntrækning, hvalpetræning og
lydighedstræning,
ligesom hele familien er aktive på udstillingsområdet både i Danmark og udlandet. Jeg har også
været medhjælper på nogle af kennelklubbens
udstillinger.
Jeg vil gerne medvirke til, at DBSK fremover udvikler sig på en positiv måde til gavn for både
hundejere og hunde.
Venlig hilsen Lars Bibby.
Linda Hjort
Hej – Jeg hedder Linda Hjort, er 39 år og bosat på Fyn. Jeg er gift med Søren og sammen har vi 2
piger, Kirstine på 6 år og Josephine på snart 11 år. Jeg læser til sygeplejerske, men arbejder
indimellem også som social- og sundhedsassistent. Jeg er uddannet hvalpe- og unghunde
instruktør gennem Dansk Kennel Klub og har siden 2008 været aktiv instruktør både i DKK samt
DBSK.
Min interesse for Berner Sennen startede i 2003, hvor Søren og jeg, ville have vores første hund. Vi
var blevet fascineret af racen, når andre gik med dem på gaden, men vidste intet, udover det
bøgerne skrev. Vi ringede rundt til flere opdrættere, for at få en beskrivelse af racen og her blev vi
sikre i vores valg.
April 2004, fik vi vores første berner sennen, Lillestrands Herkules – Han blev 10 år. I dag har jeg
Harthin’s Orlando - Han er i dag 3 år og en pragtfuld hund.
Orlando og jeg deltager i udstillinger, men har også trænet rally samt softagility – KTH har også
været forbi vores næser. Derudover er Orlando godkendt som Besøgshund gennem Trygfonden, så
vi bruger også en del tid på, at besøge ældre på plejecentre. Min tidligere berner trænede jeg
lydighed, KTH samt rally med.
Jeg stiller op til bestyrelsen, da min interesse for racen er vokset med årene – Berner Sennen er en
race med mange muligheder, hvilket jeg synes er vigtigt, man i en bestyrelsen vægter. Jeg er ikke
den som opfinder den dybe tallerken, men jeg er god til, at bygge videre på ideer og handle på
tingene.
MVH
Linda Hjort
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Bilag 3
Opstilling til avls- og sundhedsudvalg
Berit Bang-Jensen:
Jeg hedder Berit og har haft Berner (altid hanner) siden 2002. For to år siden blev jeg valgt ind i
avls- og sundheds-udvalget og genopstiller nu. Jeg synes, at arbejdet i udvalget er utroligt
spændende og mangesidigt. Begge år har jeg siddet som sekretær i udvalget og det sidste år har
jeg stået for bl.a. avlslisterne og listen over genom-testede/SH-testede på hjemmesiden, samt
udvalgets mail. Her er det vigtigt for mig at få hundene hurtigt oprettet på hjemmesiden, svare
hurtigt men grundigt på henvendelser og generelt yde medlemmerne en god service. Der er
mange spændende opgaver og udfordringer, når man beskæftiger sig med avl og sundhed, og en
af de væsentligste ting for mig er at formidle den viden, der er omkring avl, så alle kan være med.
Der skal være plads både til ”nybegyndere” og erfarne opdrættere og vi skal gerne ramme, så der
er noget både for hanhunde-ejere og tæve-ejere.
Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte mig.

Bilag 4:
Regler for valg til bestyrelse jvf vedtægterne:
§ 8 Valg til bestyrelsen
Stk. 3
Valget sker ved skriftlig, hemmelig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget
afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning
vedrørende de pågældende bland de tilstedeværende stemmeberettigede på
generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen
foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2.
suppleant.
Stk. 6
Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf.§ 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 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.
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Stemmesedler sendes til: Husk at påføre afsender med tydelig navn og adresse på kuverten ellers
er den ugyldig.
Tine Ringgaard
Rytterkrogen 4
3520 Farum
Evt spørgsmål rettes til sekretæren på
sekretaer@berner-sennen.dk
Ved familiemedlemskab anvendes de blå da husstanden har mulighed for afgive 2 stemme(sedler.)
Ved enkeltmedlemskab anvendes den grønne da husstanden har mulighed for at afgive én
stemme.
Der må max stemmes på 5 kandidater pr. stemmeseddel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✂

Berit Bang-Jensen
Gitte Høy Nielsen

Per Randløv Petersen
Monica Østergaard Rasmussen
Lars Bibby

Berit Bang

LindaGitte
Hjort
Høy Nielsen

Per Randløv Petersen
Monica Østergaard Rasmussen
Lars Bibby
Berit Bang-Jensen
Linda Hjort

✂

Gitte Høy Nielsen

Per Randløv Petersen
Monica Østergaard Rasmussen
Lars Bibby
Linda Hjort

✂
Berit Bang-Jensen
Gitte Høy Nielsen
Per Randløv Petersen
Monica Østergaard Rasmussen
Lars Bibby
Linda Hjort
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Afsender
Werner Bartsch · Mellemvang 10 · 4990 Sakskøbing

Banehaven’s Fillis Filua og ”Banehaven’s” Karl

