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Viggo / Tertzo´s Out For Justice nyder et hvil
i skoven

Et skønt billede af en flot hund, som ser ud til at
nyde livet og de flotte omgivelser.

Bagsiden

Jane

Kjærs Mamma Mia på Skarrild Hus 8 år
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Vi nærmer os nu den årlige generalforsamling.
Fire bestyrelsesmedlemmer, Maria, Jens, Werner
og Tine er på valg. Maria og Werner genopstiller, mens Jens og Tine takker af efter to gode
år i bestyrelsen. Udover forberedelse til GF har
vi vores 40 års-jubilæumsår med mange aktiviteter. Klubudstillingen i Hasmark er et af årets
højdepunkter. Vi søger frivillige til at give et nap
med med forskellige opgaver. Vi takker udval-

gene for deres arbejde. Uden deres frivillige arbejde vil vores klub ikke være det som den er.
Vi ønsker os en livlig GF med stor deltagelse af
vores medlemmer. HUSK: En klub er kun så god
som medlemmer gør den til. Vi glæder os til alle
udfordringer der kommer i det nye ”klubår” og
ser tilbage på et år med godt samarbejde både i
bestyrelsen og udvalgene.

Amazing Tiklo’s Isac of Octavius

Fensholts Rossini til højre. Og Fensholts Rubinstein

Prima-Sennen`s Earl of Duchess, Prima-Sennen`s Elton of Duchess, Prima-Sennen`s Eliza of Duchess
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Generalforsamling

Generalforsamling
Der indkaldelse hermed til generalforsamling i
Dansk Berner Sennen Klub
Tid: Lørdag den 14. april 2018 kl. 13.00
Sted: Søndergade 41, 5500 Middelfart.
Alle medlemmer af DBSK kan deltage, stemmeberettige er medlemmer,
der er medlem pr. 31.12.2017 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
Jens Utke Ramsing
Maria Harthin Andersen
Werner Bartsch
Tine Ringgaard
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 3. marts 2018

Sekretærens adresse er: Tine Ringgaard, Rytterkrogen 4, 3520 Farum eller
sekretaer@berner-sennen.dk
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Invitation til Berner Sennen

SKUE I ØSTJYLLAND
Kristi Himmelfartsdag torsdag den 10. maj 2018 kl. 10.00
på DCH Træningsplads, Viengevej 7, 8240 Risskov

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.

Oversk
ud
går til
forskni
ng

*

DOMMER: Emily Green, England

* 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 22. april 2018.
2. frist 29. april til forhøjet gebyr på kr. 50,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
Flæskesteg sandwich samt sodavand og øl
- til meget favorable priser.

Der kan indbetales via netbank til reg. 3656 konto
3656939974 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
1005-2018_Skue i Østjylland.indd 1

02-02-2018 10:53:20
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Generalforsamling

Dommerpræsentation
af Emily Green (Waldershelf Bernese Mountain Dogs)
Emily Green tager rejsen helt fra England
for at dømme på Skuet i Østjylland 10. maj 2018
My parents, Stephen and Jeanette Green,
had already owned Bernese for many years
before I was born so naturally I grew up surrounded by our wonderful dogs and I’m told I
learnt to walk hanging onto a lovely male BMD
we had (inappropriately called ‘Crash’!) who
knew exactly when to stop and start moving
for me.
We have a small family kennel called ‘Waldershelf’ which is registered in all three of our
names. I started handling our family dogs at
shows at a very young age, I handled my first
Club Best in Show aged 10.
Through the Young Kennel Club I enjoyed
working our Bernese in Obedience, Heelwork
to Music, Agility, Cani-X and Flyball. Through
my father’s involvement in the Bernese Mountain Dog Club of Great Britain in our country,
(since before I was born), I also took part in all
our breed fun events and this gave me even
more ways to enjoy our fantastic versatile
breed. I have also attended lots of BMD breed
and health seminars and have a big interest in
the health of our breed.

However, the activity that I particularly loved was showing and this developed in a much
more serious way and I had many wins as a junior handler. By the time I was 18 years old I
had completed and passed all my Kennel Club examinations to judge including; confirmation and movement, requirements of a dog show judge, points of a dog, stewarding and
the advanced level breed assessment for Bernese Mountain Dogs. I have also passed my
assessment to judge Entlebucher and Great Swiss Mountain Dogs. Ihave been very lucky to
have my parents as mentors and sat many hours at ring side discussing the dogs in the ring
although getting hands on as a judge can sometimes give different information.
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Over the years, travelling with my parents to
BMD breed club and big international shows
I have both visited and exhibited in many
countries in Europe, and the USA, and thoroughly enjoyed all these experiences. I have
visited many kennels in different countries and
I feel that all these opportunities have given
me chance to see not only the top Bernese
in the world over many years but also lots of
different Bernese and this has all helped me
develop my experience of the breed in the
broadest way possible.
This breed has taught me a lot over the years;
how to love, how to heal pain and also how to
have fun. In summary I enjoy every day living
with Bernese and my life has been dominated
by the breed since the day I was born and I
wouldn’t change any of it. I am really looking
forward to my visit to Denmark and being a
part of your happy BMD event and, of course,
most of all look forward to meeting the dogs.
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

For fjerde år i træk har vi kåret og fejret årets
forside i Nyborg – og her i bladet kan du se et
par billeder fra præmieoverrækkelsen. Det var
Louise Hoff der vandt afstemningen med 100 ud
af 204 stemmer – så det var ret overbevisende.

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

Bladets bedste historie

Bla

Vi har til dette blad en del historier – og billeder
fra medlemmer der ikke plejer at sende ind – så
mon ikke året 2018 bliver året hvor I medlemmer
begaver os med fantasiske historier og billeder –
ja ja – træerne vokser jo ikke ind i himlen – men
vi har da lov at håbe.

Dette nummers bedste historie handler om hvordan det at turde ændre mening i forhold til en
beslutning som virkede stensikker, kan åbne for
en masse glæde og overraskelse i hverdagen.

de

rie

I skrivende stund ( midt i februar ) har det været
en dejlig forårsagtig da med masser af sol. Men
det er lovet sne og kulde i den kommende uge –
spændende at se hvor slemt det bliver og hvor
længe vi for lov at beholde sneen denne gang.
Det er jo ikke fordi det har været Berner vinter
i år….

ts b
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Her trækker Kennel Amazing Tiklo´s Golden Glow ”Mika” for første gang brænde hjem fra skoven på slæden
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Årets forside 2017

Årets forside 2017
Tillykke til fotografen Louise Hoff
med billedet af Lillemus Cato Calitri
og Lillemus Callie Calliopé 8 uger!
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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

18/06/06
28/07/06

Han Duevang's Tarzan
Cero vom Alten Holz
Tæve Pa-Di Sinclair's Babette Minas 2 Av
Hennumkroken
Tæve Lusennas Freja
Donar v. Barnerhof
Tæve Fløjholmen's Camilla
Bermoscow's Murmansk
Tæve Chili
Fensholt's Jolly Good
Fellow, Chino
Tæve Ber Moscow's Thilde
Tiviniro's Harley Davies
Telemark
Han Ber Moscow's
Tiviniro's Harley Davies
Trampedak
Tæve Tertzo's Casablanca
Dragostino vom
Gipfelfeuer
Han Sund Brusgaard Elvis
Herletta's Ludo
Tæve Favitea's Unika Uttara Maroussia CrocodileCoach
Tæve Herletta's Cujo
Kohavens Cæsar
Tæve Zakili's Beyoncé
Aslaug's Maximum
Tæve Zakili's Björk
Aslaug's Maximum
Tæve Lille Strand's Luna
Baron Van´t Pachthof
Tæve Egely's Aquina
Fensholt's Jolly Good
Fellow, Chino
Han Egely's Anton
Fensholt's Jolly Good
Fellow, Chino

20/08/06
08/10/06
13/11/06
01/01/07
01/01/07
11/01/07
09/03/07
03/04/07
14/07/07
06/05/07
06/05/07
08/06/07
09/09/07
09/09/07
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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. 1.1.2018. Såfremt de stadig lever,
bedes dette meldes ind på overstående
mailadresse.

Far

Mor
Duevang's Qvinnie
Tertzo's Waikoloa
Allie
Sund Brusgaard Cinka
Duevangs Qrystal Lady
Ber Moscow's Elvira
Madigan
Ber Moscow's Elvira
Madigan
Tertzo's Chelli
Alfi
Favitea's Lamonique
Herletta's Fleur
Tertzo's Michigan
Tertzo's Michigan
Lille Strand´s Hera
Bernerhøjen's Jill
Bernerhøjen's Jill

Still going strong

Still going strong
Født

Køn

Navn

09/09/07

Han

Egely's Aladdin

16/10/07
25/11/07
11/12/07
18/12/07
18/12/07
18/12/07
18/03/08
20/03/08
01/04/08
04/04/08
25/06/08
24/07/08
17/10/08
21/11/08

Far

Mor

Fensholt's Jolly Good
Fellow, Chino
Tæve Astra
Vollenweider's Bastian
Han Favitea's Yazoo
Warren Diesel V.'t
Rijkenspark
Han Vollenweider's Lucas
Fensholt's Jolly Good
Fellow, Chino
Han Pa-Di Sinclair's Duke of Apoletano's Unsolved
Mysteri
Mysteri
Tæve Pa-Di Sinclair's Dark
Apoletano's Unsolved
Mysteri
Mysteri
Tæve Pa-Di Sinclair's
Apoletano's Unsolved
Dreaming Mysteri
Mysteri
Tæve Lady Xiera's Shelly
Warren Diesel V.'t
Rijkenspark
Han Lady Xiera's Billy Bob Barancourt van de
Weyenberg
Tæve Moon Sister's Crazy
Warren Diesel V.'t
Corine
Rijkenspark
Han Zakili's Duplo Av
Lord Legolas av Hiselfoss
Legolas
Tæve Terplinggaard's Bimbo Kwanita Bosley
Tæve Hansennen's Wasa
Tertzo's Lanzo Jr.
Han Pa-Di Sinclair's
Indian Hills Heir To The
Eternity
Throne
Tæve Sennetta's Dagmar The Riccarron Oscar
Queen
Delarenta

Kristianslyst´s Estrella og Emmii

Bernerhøjen's Jill
Lusennas Donna
Favitea's Petrea
Tertzo's Moonflower
Tertzo's Waikoloa
Tertzo's Waikoloa
Tertzo's Waikoloa
Tertzo's Xiera
Zuizui's Goldy
Tertzo's Moon-Shine
Tertzo's Michigan
Vollenweider's Maggi
Hansennen's Omega
Apoletano's Only You In
My Heart
Ebnet's Annabelle

Prima-Sennen`s Eliza of Duchess
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Nyt fra Still Going Strong

Nyt fra Still Going Strong
Tak for billeder af jeres skønne gamle hunde,
som I er så flinke til at melde ind til bladet –
også når I mister jeres gamle hund, vil jeg gerne
have en besked.
En opfordring, så vil jeg bede jer huske at afmelde jeres hunde på hundeweb. Jeg tjekker ved
hver deadline på bladet, alle hunde igennem og
oplever at nogle ikke får dødmeldt deres hund.

Ligeledes vil det være super skønt, hvis alle som
mister deres hund, vil udfylde dødsregisteringen, som ligger på hjemmesiden. Det betyder
alverden for os at få indsamlet den information. Stien til skemaet er www.berner-sennen.dk/
side.asp?ID=17045
Som vanligt slettes pr. 1.1, hunde som er over
12år, hvor der ikke er meldt ind at hunden stadig
lever.
Lise Kjær

Ny champ

Ny Dansk Champion - LP1 LP2 DKCH DKRLCH Kjærs Dancing With Charlie

Bernershoppen
www.bernershoppen.dk
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Still going strong

Still going strong

Velkommen til:
Fødselsdag
Navn
Ejer

25-05-2008 (9år, 7 mdr.)
Terplinggaard's Bimbo
Birgitte Langhoff

Fødselsdag
Navn
Ejer

24-04-2008 (9år, 6mdr)
Hansennen's Wasa
Bente Grathwohl

Fødselsdag
Navn
Ejer

21-11-2008 (9år, 2mdr)
Sennetta's Dagmar The Queen
Jeanette Michelsen

Lidt om hunden
Dagmar er rask og rørig - hopper selv ind i bilen
når vi skal på tur - og er en fantastisk leder af
vores lille hundeflok

2 Nye Rally Champions, LP1 LP2 DKCH DKRLCH
Kjær´s Dancing With Charlie 5,5 år, LP1 DKRLCH
Berlemo´s Aragon 2,5 år

Sennetta’s Dagmar The Queen

Amazing Tiklo’s Icarus of Octavius
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Året er kommet godt i gang for aktivitetsudvalget i DBSK. Vi har d. 13. januar afholdt et
fuldt booket arrangement i Kirke Eskildrup om
massage til husbehov. Marianne Olesen guidede
gruppen af bernerfolk igennem en spændende
formiddag, hvor der var fokus på at massere for
at lindre smerte, stress, løsne spændinger og for
at have kvalitetstid med sin hund.
Aktivitetsudvalget er ligeledes vært for ”Snus til
NoseWork” i Aalborg lørdag d. 24. marts, hvor
Pia Hansen-Schwartz kommer og introducerer
deltagerne til den sjove hundesport. Arrangementet blev udsolgt på få dage. Dejligt at der bliver taget godt imod de arrangementer vi finder
på i udvalget.

På årets første klubudstilling fik vi uddelt smukke rosetter og hitlistepræmier til de dygtige hundefolk der i 2017 havde præsteret fine resultater
i LP og Rally. Det er hvert år en stor glæde at
uddele disse meget velfortjente præmier.
Tilmeldingen til LP og Rally på Hasmark er åben
på Hundeweb og vi har inviteret Brian Esbensen som dommer i LP og Susann Wheadon som
dommer i Rally. Begge prøver bliver kun for Berner Sennen.
Efter Hasmark træder Heidie og Kim ud af Aktivitetsudvalget og vi får derfor brug for 1-2
personer som virkelig ønsker at sætte gang i
aktiviteter på Sjælland. Er det noget for dig, så
henvend dig til en af os i Aktivitetsudvalget og
hør mere om hvad det kræver.

Fra venstre: Kjær’s Lucy in the sky With Diamond og Kjær’s Faith no more (Karla) fik hvert en “Rally-Øvet-Pind”
med hjem fra Ribe d. 3/12 2017. Berlemo’s Aragon hentede sit 3. og sidste Expert CERT (Det hedder Pindene
åbenbart i Expert klassen ) og blev dermed Dansk Rally Lydigheds Champion kun 2 år og 4 mdr. gl.
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget
Velkommen til udstillingsåret 2018

Nyborg 2018

Vi har nu skudt jubilæumsåret i gang. Vores
dobbeltudstilling i Nyborg er vel overstået. Det
var to dejlige dage, hvor det blev tid til at fejre
året 2017, men også tage hul på det nye år.

Dommerne ankom til DK i god tid, så udvalgsmedlemmerne måtte planlægge opholdet så godt
det kunne lade sig gøre. Vi er gudskelov fleksible i udvalget så alt gik heldigvis op i en højere
enhed.

Traditionen tro skulle der uddeles store flotte rosetter som belønning for det kæmpe arbejde I og
jeres hunde har præsteret i 2017. Udstillingsudvalget vil endnu engang gerne ønske alle tillykke med det i hver især har opnået.
Udstillingsudvalget stod overfor at skulle uddele en hæderspris til en hund der havde gjort sig
særligt bemærket gennem året. For første gang
i klubbens historie skete det helt specielle, at en
hund opnåede 3 titler i samme år.
Prisen ”Triple Winner 2017” gik til Sennetta´s
Colombo ” Frodo”. Han vandt titlen som Årets
Han 2017, Årets Veteran 2017 og Årets Avls Han
2017. Det er en kæmpe bedrift at en hund i så
høj en alder kan hive så mange titler i hus, men
Frodo gjorde det.
Vi fik uddelt hitlistepræmier til alle der i året
havde opnået mindst 25 point på vores udstillinger. Vi har stadig nogle tilbage, så hvis Du/I
mangler en hitlistepræmie, så skriv til gitte@
elmebjerg.dk
Et stort tak skal også lyde til alle jer, der kom
med bidrag til det fynske kagebord. Det var som
altid en stor succes og der var da også lidt rester
til søndagen.
Årets kagehold bestod af :
Lis Gøtche, Hanne bank Pedersen,Connie Norup,
Maj-britt Juhl, Anette Rotbøll, Mette Hegelund
og Gitte Nielsen.

Dommerne har haft nogle dejlige dage i DK og
de nød opholdet på hotel Hesselet i Nyborg. Efter
udstillingen havde de lige et par dage, hvor de
skulle se lidt af København og omegn inden de
skulle videre rundt i Europa.
Ringpersonalet i denne weekend var: Solveig
Nyby, Camilla Gothen, Anne Søndergaard Ejby
og Bente Pedersen udgjorde som sædvanligt
et super team, der får smilene frem hos os alle
og får samarbejdet mellem vores 2 ringe til at
fungere optimalt. De tog sig rigtig godt af vores
dommere.
Søndag havde de sørget for at vores 2 udenlandske dommere fik smagt den berømte brunsviger.
Der er jo ingen som fynboerne der kan lave en
rigtig brunsviger. Hvis nogen er i tvivl om hvordan man udtaler ”brunsviger” så skal det bare
siges ligesom ”brunstig” ”citat Solveig”.
Dommerne i weekenden var Hedd Richards, Wales og Christine Mann, USA. De var meget omhyggelige og gav sig rigtig god tid til at bedømme vores hunde. Lørdagen var om noget meget
GUL i ring 2. Vi syntes måske alle, at det var lidt
hårdt at så mange hunde fik ”Good”, men det tildeles netop en hund, som er racetypisk, og hvis
eksteriørfejl ikke er mere fremtrædende, end at
den kan siges at være en god repræsentant for
sin race. Og der kom også mange tilbage meldinger på dagen, at det også var rart at se at dommerne kunne bruge hele bedømmelsesskalaen.
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Nyt fra udstillingsudvalget
Dommerne vil gerne rose jer udstillere for den
fantastiske stemning og for den store tålmodighed i udviser i ringene når bedømmelserne er i
gang.
Det blev bemærket at rosetterne havde ændret
udseende i anledningen af jubilæumsåret. De
blev taget godt imod og vi syntes også selv at
de er blevet rigtig flotte. Til jer der ikke var i
Nyborg, så vil der være mulighed for at få en af
de flotte rosetter med hjem resten af året, hvis i
tilmelder jeres dejlige hund(e) og bliver placeret
i klassen.
Udstillingsudvalget havde lovet at vi ville trække lod om en gratis tilmelding til en DBSK udstillingsdag i 2018. Den heldige vinder blev:
Rikke Hou Usbeck. Rikke du må meget gerne
sende en mail til louisen@live.com når du vil
gøre brug af gevinsten, eller hvis du har spørgsmål vedr. indløsning af præmien.

Sponsorer
Tusind tak til vores sponsorer i Nyborg:
Coatcare & Butik Balou, bidrog begge med flotte
katalog gevinster.
Pa-DI Sinclair v/ Helle og Peter Sinclair som
havde sponsoreret præmier til bedste Baby og
Hvalp.

Nye tilmeldingsregler
DKK har sendt besked ud til specialklubber om
at det ikke længere vil være muligt at vi accepterer efter tilmeldinger. Derfor har vi i UU besluttet
at vi fremover vil lave 2 tilmeldingsfrister på alle
vores egne udstillinger. Derfor vil tilmeldingsreglerne være:
1. frist ændres der ikke ved.
2. frist vil være en uge senere mod gebyr på 100
kr som lægges oven i det normale gebyr.
Det betyder ikke nogen forringelse for jer udstillere. Men vi må understrege at det efter 2. frist
ikke vil være muligt at tilmelde hunde.

Nye Certifikat regler
Fra og med 1. januar 2018 konkurreres der om
certifikat til dansk juniorchampionat (DKJUCH)
og dansk veteranchampionat (DKVECH) på
ALLE UDSTILLINGER i Danmark – både vores
specialklubudstillinger, kredsudstillinger, nordiske udstillinger og internationale udstillinger.
Disse konkurrencer er IKKE de samme, som vores egne klub junior- og veteranchampionater.
Der er derfor nu muligt, at opnå 2 certifikater
på vores udstillinger, altså både junior/ veteran
klub certifikat og dansk junior/veteran certifikat. Begge certifikater opnås ved excellent 1.
vinder med CK.
Vi blev desværre først gjort opmærksom på
denne ændring på vores udstilling i Nyborg, og
kunne derfor ikke nå at reagere. De hunde som
opnåede dette certifikat, er blevet registreret og
det fremgår under jeres hunds resultater på hundeweb. Ønsker I, at få udleveret et fysisk certifi-
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kat så henvend jer venligst til Louise Nielsen, på
mail louisen@live.com
På kommende udstillinger vil certifikaterne blive udleveret på dagen.

Kommende udstillinger
Når dette blad udkommer så vil vi have afholdt
udstilling i Slagelse, Sørbyhallen, Kirkerupvej
16, 4200 Slagelse. Det kommer med i næste
blad.
11-12 og 13 Maj 2018 afholder DKK Nordisk og
International udstilling i Roskilde. Den 13-5 vil
der være kvalifikation til Crufts. Tilmeldingsfrist
9-4-2018 på www.hundeweb.dk

Hasmark 2018
Allerede nu kan vi fortælle jer at Hasmark 2018
vil strække sig over 3 dage. Nøjagtigt program
vil følge meget snart. Men sæt dagene af allerede nu. Der vil være teltopsætning tidligt fredag
(tidspunkt kommer senere). Der vil foregå en
masse fredag. Lørdag og Søndag vil være officielle udstillingsdage.
Vi vil i forbindelse med Hasmark og hele
jubilæums
året anvende Facebook meget mere

Styleofitaly-Luis-Majashappy aka Kenzo

til info, da der vil være langt imellem Berner
Bladets udgivelser. Vi vil derfor bede jer alle om
at dele opslag fra Udstillingsudvalget så har vi
nemlig en større chance for at nå ud til flere.

Merchandise
Vi har i anledningen af jubilæumsåret fået
fremstillet nogle ganske specielle ting med jubilæumslogo på. Allerede i Nyborg blev vores klistermærker taget godt imod. Resten af
jubilæumsåret vil det være muligt at købe vores
jubilæumsting på alle DBSK udstillinger. Overskuddet fra salget går til UU og tiltag i jubilæumsåret.

Efterlysning!!
Fotografer søges på udstillingerne. Vi mangler
fotografer på udstillingerne. Som udvalgsmedlemmer når vi ikke at tage billeder, derfor har vi
brug for din/jeres hjælp.
Der er altid flere der tager billeder på alle udstillinger og vi kan godt forstå i udvalget, hvis
man ikke har lyst til at have opgaven fast på alle
udstillinger.

Kristianslyst´s Elvira 3½ mdr
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Et forslag fra os er derfor. Kunne vi koordinerer fotoopgaven? Har du ex. lyst/tid til at tage
billeder i Slagelse, men ikke på Hasmark eller
omvendt. Vil du/I gerne tage billeder af tæverne,
fordi der opholder du dig alligevel eller modsat af
hannerne så send os en besked.

– Aflevere dit forslag i kassen der vil stå fremme
på udstillingerne.

Vi kunne rigtig godt tænke os at få nogle billeder
vi kan bringe her i bladet - men også for historiens skyld.

De varmeste bernerhilsner
Udstillingsudvalget

Det var alt for denne gang. Vi håber at I alle
kommer godt ind i foråret og at vi sammen får et
fantastisk jubilæumsår i 2018

Nyhed i udstillingsudvalget
Vi vil så gerne høre din mening. Hvis vi I udvalget skal blive bedre til det vi gør, så har vi brug
for at få noget feedback fra vores udstillinger. Du
må meget gerne komme til os på dagen, hvis du
har gode ideer eller du mener der er noget vi kan
gøre bedre. Hvis vi skal flytte os, blive bedre til
det vi gør er det vigtigt, I udstillere bliver medinddraget, og hørt.

Hørt!!
Åh...

Ihh!!

Sådan

Feedback
Ja!!

ØV

Nej!

Argggh...
Fedt...

Der vil være flere muligheder for at blive hørt:
– Sende en mail på uu@berner-sennen.dk

Kristianslyst´s E-kuld 7 uger
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Jeg
synes...

Årets hanner

Årets hanner
	Årets Berner 2017
Sennetta’s Columbo
	WW13 INTCH (CIB) NORDCH
DKCH SECH NOCH FICH KLBCH HKW12 DDKV12 DKKV14
DKKV15 DKKV16 DKKV17
DBSKV12 DBSKV13 DBSKV14
DBSKV15 DBSKV16 DBSKV17
DKV15 KBHV14 - VDH Europa Veteran Vinder 2017 VDH
Frühjahrs Veteran Vinder 2017
KLBVCH HCAVV17 VDHVCH

1

Harthin’s O’Neill
Dansk Champion

2

Berner-Emmas Grand Gismo
DKCH DEVDHCH HCAV17

3
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Årets hanner

Årets hanner
Harthin’s Orlando

4
Harthin’s Magic Mojo
DKCH SECH KLBCH

5
Bernljungens GB’s Filur

6
20

Pa-Di Sinclair’s Eternity

7

Årets hanner

Årets hanner

Harthin’s Quarterback
KLBJCH KBHJV16

Berner-Emmas Quest for Quasimodo
DKJV16 NORDJV16

8

10

Aslaug’s Sixten Sparre

10

10
Prima-Sennen’s Dexter of Kimberly
KHJV15
21

Årets tæver

Årets tæver

	Harthin’s Magnificent Miss
Melanie
DKCH SECH

1

Werner Wix Xtraspecial

2

Berner-Emmas Babette
	DKCH-DEDHCH-PLCH-DEVDH Vet.
CH-SSV VET.CH - DCBS VETCH

3
22

Årets tæver

Harthin’s Nobody Like Nathalie
DKCH SECH

4
5

Prima-Sennen’s Duchess of Kimberly

Harthin’s Queen of Hearts

6

7
Kristianslyst ’s Becca
Dansk Champion
23

Årets tæver

8
Banehaven’s Fillis Filua
Dansk Champion

9
Vida Valentina av Hiselfoss
Kaimon Gerheil Emily

KLBJCH

HCAJV17 DKJV17

L ady Xiera’s Paprika
DKCH

10

10
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Årets veteran hanner

Årets veteran hanner
Sennetta’s Columbo
	WW13 INTCH (CIB) NORDCH
DKCH SECH NOCH FICH KLBCH HKW12 DDKV12 DKKV14
DKKV15 DKKV16 DKKV17
DBSKV12 DBSKV13 DBSKV14
DBSKV15 DBSKV16 DBSKV17
DKV15 KBHV14 - VDH Europa
Veteran Vinder 2017 VDH
Frühjahrs Veteran Vinder 2017
KLBVCH HCAVV17 VDHVCH

1

Pa-Di Sinclair’s Eternity

2

Maroussia Otzo King of Forest

3
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Årets veteran tæver

Årets veteran tæver

Berner-Emmas Babette
	DKCH-DEDHCH-PLCH-DEVDH Vet.CHSSV VET.CH - DCBS VETCH

1

Banehaven’s Fillis Filua
Dansk Champion

2

Kjær’s Mamma Mia

3
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Året avlshanner

Året avlshanner
Sennetta’s Columbo
	WW13 INTCH (CIB) NORDCH DKCH
SECH NOCH FICH KLBCH HKW12
DDKV12 DKKV14 DKKV15 DKKV16
DKKV17 DBSKV12 DBSKV13 DBSKV14
DBSKV15 DBSKV16 DBSKV17 DKV15
KBHV14 - VDH Europa Veteran Vinder
2017 VDH Frühjahrs Veteran Vinder
2017 KLBVCH HCAVV17 VDHVCH

1

Harthin’s O’Neill
	

Dansk Champion

2
Maroussia Otzo King of Forest

3
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Årets avlstæver

Årets avlstæver
Harthin’s Nobody Like Nathalie
	DKCH SECH

1

2

Sennetta’s Keep In Touch

Lady Xiera’s Shelly

3
28

Hitlisten 2017

Hitlisten 2017
Hanner

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
07810/2009
00771/2014
00715/2012
00772/2014
13075/2010
17094/2015
21220/2008
06871/2015
02509/2016
16279/2015
05886/2014

Sennetta's Columbo
Harthin's O'Neill
Berner-Emmas Grand Gismo
Harthin's Orlando
Harthin's Magic Mojo
Bernljungens GB's Filur
Pa-Di Sinclair's Eternity
Harthin's Quarterback
Aslaug's Sixten Sparre
Berner-Emmas Quest for Quasimodo
Prima-Sennen's Dexter of Kimberly

Nicole Hecksher Olsen
Anni Smedsgaard
Karin Nielsen
Linda Hjort
Anne Harthin Andersen
Monica Østergaard Rasmussen
Lasse Olsen
Nicole Hecksher Olsen
Inger Kristine Nielsen
Karin Nielsen
Lisbeth Mikkelsen

105
93
88
79
72
71
70
69
67
67
67

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

95
89
88
81
79
78
75
74
72
71
71

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Tæver

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
13076/2010
05311/2016
17041/2008
12201/2011
05893/2014
06873/2015
10869/2012
17154/2009
19448/2016
00529/2017
08271/2014

Harthin's Magnificent Miss Melanie
Werner Wix Xtraspecial
Berner-Emmas Babette
Harthin's Nobody Like Nathalie
Prima-Sennen's Duchess of Kimberly
Harthin's Queen of Hearts
Kristianslyst 's Becca
Banehaven's Fillis Filua
Vida Valentina av Hiselfoss
Kaimon Gerheil Emily
Lady Xiera's Paprika

Anne Harthin Andersen
Fie Basbøll
Karin Nielsen
Anne Harthin Andersen
Susanne Randløv Petersen
Susanne Randløv Petersen
Charlotte Tams Skanborg
Mai-Britt Juhl
Helle Sørensen
Vivian Lok Olsen
Pia Skaarup Larsen
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Veteranhanner
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2017)
07810/2009
21220/2008
08843/2009

Sennetta's Columbo
Pa-Di Sinclair's Eternity
Maroussia Otzo King of Forest

Nicole Hecksher Olsen
Lasse Olsen
Finn Katberg

105
70
65

5
5
5

88
55
52

5
5
5

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2017)
17041/2008
17154/2009
12909/2009

Berner-Emmas Babette
Banehaven's Fillis Filua
Kjær's Mamma Mia

Karin Nielsen
Mai-Britt Juhl
Charlotte Tams Skanborg

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

Point
426
359
267

Antal
hunde

Ejer

5
5
5

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

Årets avlshan

1
2
3

Navn

Point

Antal Ejer
afkom

Sennetta's Columbo
Harthin's O'Neill
Maroussia Otzo King of Forest

390
190
169

5
3
3

Nicole Hecksher Olsen
Anni Smedsgaard
Finn Katberg

Årets avlstæve
Navn
1
2
3
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Harthin's Nobody Like Nathalie
Sennetta's Keep In Touch
Lady Xiera's Shelly

Point
344
248
169

Antal
afkom
5
3
3

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

LP Hitliste 2017 LP1

LP Hitliste 2017 LP1
1

Werner Wix Wanted Dearly

Berlemo´s Babuska

2

Bernerhøjen´s Gucci

3
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Årets hunde LP2

Årets hunde LP2
1
Aslaug´s Ophelia

Vipsennen´s X-Treme Lilo
DKRLCH, RBM, RØM, Rally Expert

2

Dalaleds Qisa

3
32

LP – Hitliste 2017

LP – Hitliste 2017
LP1
Nr

Hund

Fører

Point

1
2
3

Werner Wix Wanted Dearly
Berlemo´s Babuska
Bernerhøjen´s Gucci

Lene Hadbjerg Sørensen
Lenette Lyngbye Bendtsen
Mette Ejsing

189,5
189
188

LP2
Nr

Hund

Fører

Point

1
2
3

Aslaug´s Ophelia
Vipsennen´s X-Treme Lilo
Dalaleds Qisa

Aslaug Teislev
Tove Jensen
Karin Rasmussen

249
199
169

Staugaard’s Arabella Capella aka Cookie

DKJV17 Kaimon Gerheil Earth Wind & Fire
”Bogart” 13 måneder blev Nordisk Junior Vinder
2017 & Helsinki Junior Vinder 2017 i Finland i
December måned.
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Rally Begynder

Rally Begynder
Kjær´s Faith No More
RBM

1

Tertzo´s Kazue Lotus

2
Berlemo´s Basia

3
34

Rally Øvet

Rally Øvet

 erlemo´s Aragon
B
Rally Champion LP1 DKRLCH

	Lady Xiera´s
Homemade Honey
RBM og RØM

1

2

Kjær´s Lucy In The Sky With Diamond

3

RBM
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Rally Ekspert

Rally Ekspert
 ipsennen´s X-Treme Lilo
V
DKRLCH, RBM, RØM, Rally Expert

Berlemo´s Aragon
Rally Champion LP1 DKRLCH

1

2

 jær´s Dancing With Charlie
K
LP1 LP2 DKCH DKRLCH

3
36

Rally Champion

Rally Champion
Vipsennens X´Treme Lilo
	DKRLCH, RBM, RØM, Rally Expert

1

Amazing Tiklo’s Isobel of Octavius

Prima-Sennen`s Elton of Duchess
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Rally Hitliste 2017
Rally Begynder
Nr.

Hund

Fører

1

Kjær´s Faith No More

Birthe Gram

2

Berlemo´s Basia

Maibrit Maagaard

3

Tertzo´s Kazue Lotus

Ulla Hobert

Point
100
100
100

Rally Øvet
Nr.

Hund

1

Berlemo´s Aragon

2
3

Lady Xiera´s Homemade Honey
Kjær´s Lucy In The Sky With Diamond

Fører
Joanna Gram
Tina Thomsen
Birthe Gram

Point
98
94
86

Rally Ekspert
Nr.

Hund

Fører

Point

1

Vipsennens X´Treme Lilo
Berlemo´s Aragon

Tove Jensen
Joanna Gram

100
97

Kjær´s Dancing With Charlie

Joanna Gram

97

2
3

Rally Champion
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Nr.

Hund

Fører

Point

1

Vipsennens X´Treme Lilo

Tove Jensen

72

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
Avls og Sundhedsudvalget har beskæftiget sig
med mange opgaver i løbet af 2017 herunder
kommunikation frem og tilbage med medlemmer og andre interesserede og har tillige haft
følgende arrangementer i årets løb:
Vi kunne glæde os over at præsentere et arrangement med dyrlæge Jens Knudsen fra Næstved
den 19. marts 2017.

Vi fik en masse at vide omkring løbetid, parring, drægtighed og fødsel. Der blev mulighed
for at se progesterontests i praksis og at få et
kig i mikroskopet på celleprøver. Rigtig mange
medlemmer mødte op.
Vi har afholdt et avlsbeskrivelses-arrangement
den 30. september 2017 i Odense. Her fik de
mange dejlige tilmeldte hunde en mulighed for

Jens forklarede, hvordan man tager HD/AD-foto,
hvad man kigger på/måler efter ved bedømmelse mm og hvordan en Berner egentlig er bygget
op i knoglerne. Derudover fortalte Jens lidt om
sundheden generelt og hvordan man holder sin
Berner sundest, et rigtigt godt arrangement med
mange deltagere.
Vi havde fornøjelsen af at invitere til et arrangement omkring fertilitet ved fagdyrlæge Jan
Birch, Odder Dyreklinik den 6. maj 2017 i Odder
Dyreklinik.
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at blive vurderet og beskrevet fra top til tå i forhold til standarden. Der var 3 forskellige dommere, som dømte på en gang. Dette arrangement
var ikke en konkurrence, men et sted hvor man
kunne få en grundig beskrivelse af sin Berner.
Tak til alle tilskuerne som var aktive og uundværlige figuranter, det blev en rigtig dejlig dag.
Og tak til Dommere: Hermann Josef Gerhards,
Tyskland, Norbert Bachmann, Tyskland og Birgitte Gothen, Danmark.
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Vi håber, medlemmerne vil være ligeså søde og
engagerede til at møde op til dette års arrangementer. Jeres interesse og engagement gør det jo
sjovt for os at lægge arbejde i at lave arrangementer – det har været en fornøjelse.
På udvalgets vegne Dorte Hammerich

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
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Foredrag om ledbåndsskader ved Dyrlæge Claus Sloth
den 17. marts 2018.
Avls- og Sundhedsudvalget har glæden af at invitere DBSK medlemmer til et foredrag om ledbåndsskader. Foredragsholder er dyrlæge Claus
Sloth som er ekspert i knogle, ledsygdomme og
neurologi.
Claus er uddannet dyrlæge i 1982. Han har speciel interesse inden for knogle-, led- og ryglidelser og en udvidet kompetence til diagnosticering
og behandling af lidelser inden for dette felt.
I dag består en væsentlig del af hans daglige arbejde i at varetage de mange henvisninger fra
kolleger, vurdere de mange tilsendte røntgenbilleder og rådgive og vejlede kolleger inden for
ortopædi og neurokirurgi.
Claus afholder flere gange årligt kurser for kolleger, der ønsker at dygtiggøre sig indenfor orto-

Amazing Tiklo’s Idun of Octavius

pædien. Han er medlem af NOVOS, AOVET og
ESVOT, der er specialforeninger inden for ortopædi.
Claus vil tale om ledbåndsskader og have fokus
på teori, arvelighed, behandlingsmuligheder
samt avl mm.
Foredraget bliver afholdt den 17. marts 2017 kl.
12:30 – 15:30 på Slagelse Bibliotek lokale 1,
Stenstuegade 3,
4200 Slagelse.
Tilmelding til Dorte Hammerich – dortehammerich@gmail.com – giv mig en melding hvis
du kommer kl. 12:00, hvor vi bl.a. byder på en
sandwich.
Foredraget er gratis, forplejning koster kr. 50,00.

Lillemus Cato Calitri/Cato hygger med sin far
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Mindeord om Sennetta´s Columbo ”Frodo”
Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om min elskede Frodo, et mindeord om en fantastisk hund.
En hund der var ligeså smuk indeni som hans
utallige titler vidner om, at han var udenpå.
Nogen gange er man så privilegeret at man får
lov til at opleve en helt magisk forbindelse til et
dyr. Sådan var det med Frodo og jeg.
Vores rejse begyndte da jeg en forårsdag i april
efter mange år uden Berner i huset ringede til
Lisbet Ramsing for at spørge ind til hvalpeplaner. Skæbnen ville at selvsamme nat og morgen var skønne blide Prop “Sennetta’s Make Me
Proud” nedkommet med et kuld dejlige Sennet-

ta’s hvalpe 4 tæver og 4 drenge. Så forunderligt
at timingen kunne være så rigtig.
Herefter gik der 8 lange uger hvor hele familien besøgte Brokærgård og så de små vidundere.
Særlig en hvalp søgte mig gang efter gang, hele
tiden endte jeg op med lige netop ham siddende
i mine arme. Rådgivet af Lisbet blev det da også
ham, Sennetta’s Columbo “Frodo” der flyttede
ind hos familien i Holte.
Og sikken en rejse. Frodo blev egentlig som sådan aldrig opdraget, han fik anvist tingene og
derefter gjorde han intuitivt det rigtige, det være
sig lydighed, udstilling, møde med andre hun-

Sennetta´s Columbo ”Frodo”
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de..... jeg kunne blive ved. Han var ikke af denne verden og vores bånd ej heller.
Vores tid sammen i ringen begyndte egentlig
forholdsvis sent. Faktisk først på hans 11 måneders dag i marts havde han sin debut. I november hentede han sin første BIK placering og
på Nyborg udstillingen i januar fik han sine to
første cert´er. Herefter gik det bare stærkt. Adskillige champion titler og mange mindeværdige udlandsrejser blev det til: England, Tyskland, Sverige, Finland, Norge, Italien, Ungarn,
Schweiz, og som oftest med nye titler & minder i
bagagen at glæde sig over på hjemturene.
Jeg havde udstillet hund tidligere, men med Frodo, på grund af hans eksteriør og vores glæde i
ringen sammen, antog interessen et helt andet
niveau. Frodo og hans smittende glæde i ringen, har givet os kæmpe oplevelser, og mange
skønne venner i Berner verdenen rundt omkring
i verden. Kort sagt skylder jeg ham alt. At være
ejet af en hund som ham er helt specielt, og min
stolthed over at eje denne fantastiske Sennetta
hund har og vil altid være kæmpestor, og i blandet ydmyghed og taknemmelighed.
Frodo var en klippe, han viste vejen, aldrig kunne han hyles ud af den. Hvad vi ikke har prøvet
sammen ham og jeg er ikke småting. Vi har taget vejen alene med nattog gennem Tyskland,
til Prag for at ende i Brno hvor vi blev mødt af
Papa Uno & Maria for derefter at fortsætte færden mod World Dog Show I Budapest sammen.
226 Bernere var tilmeldt, men dommeren valgte
lige netop min Frodo som Verdens Vinder, det
var så stort og uvirkeligt, og det er det faktisk
stadig den dag i dag. Eller dengang da jeg var på
vej til Crufts i England for ved ind checkningen
på båden fra Holland at erfare at der manglede et
stempel i passet, nyt pas med kurer fra Danmark
med ankomst ½ time før afgang næste dag; Frodo blev pga. tidsnød vasket i et kosteskab….. og
selvfølgelig fandt min tålmodige dejlige ven sig i
det også. Listen af oplevelser er uendelig.

Han var min bedste ven og livet var altid bedst
med ham ved min side. En konge, en Diva, en
meget værdig hund der ”showede” ikke nødvendigvis når jeg troede det, men når det passede
HAM og bedst som man tænkte: Nu er han nok
træt, så showede Frodo. Han havde igennem
hele sit liv en fuldstændig formidabel fornemmelse for hvornår han var i fokus, samt for hvor
jeg var og hvornår vi skulle noget sammen ham
og jeg. Vi var et team og alt hvad han gjorde var
drevet af hans kærlighed til mig. Det har været
et stort privilegie at have ham i mit liv og livet
bliver aldrig det samme igen. Han har lært mig
så meget, vist mig vejen og for det vil jeg altid
være taknemmelig. Jeg har nu to af hans sønner
herhjemme og han lever videre i dem og de andre dejlige hvalpe som han er far og nu også farfar/morfar til. Tak til Ramsings for at overlade
Frodo til mig. Tak til de opdrættere der har valgt
at lade ham indgå i deres avlsprogram. Og tak til
de utallige dommere der igennem så mange år
har set og værdsat hans mange kvaliteter.
Her et udpluk af nogen af hans karrieres mange
højdepunkter:
• Verdens Vinder 2013 (WW13)
• International Champion (CIB)
• Nordisk Champion (NORDCH)
• Dansk Champion (DKCH)
• Svensk Champion (SECH)
• Norsk Champion (NOCH)
• Finsk Champion (FICH)
• Dansk Klub Champion (KLBCH)
• Helsinki Vinder 2012 (HKW12)
• Race Vinder i Kennel Klubben i
• 2012 (DKKV12)
• 2014 (DKKV14)
• 2015 (DKKV15)
• 2016 (DKKV16)
• 2017 (DKKV17)
• Race Vinder I Dansk Berner Sennen Klub i
• 2012 (DBSKV12)
• 2013 (DBSKV14)
• 2014 (DBSKV14)
• 2015 (DBSKV15)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2016 (DBSKV16)
2017 (DBSKV17)
Dansk Vinder 2015 (DKV15)
Københavns Vinder 2014 (KBHV14)
VDH Europa Veteran Vinder 2017
V DH Frühjahrs Veteran Vinder 2017
Klub Veteran Champion (KLBVCH)
H. C. Andersen Veteran Vinder 2017 (HCAVV17)
VDH Veteran Champion (VDHVCH)
#5 Veteran alle racer i Kennel Klubben i 2017

Frodo opnåede at få mere en 30 CACIB´er
51 BEDST I RACEN placeringer
Som den første hund i Danmark (af alle racer)
fik han ophævet de avlsrestriktioner der var tildelt ham pga. hans HD status (HD A/D). Frodo
blev far til i alt 28 hvalpe heraf har de 22 HD
status A, 2 har A/B, 1 har B/C og tre er foreløbigt
uden røntgen. Måske hans historie er unik, jeg
ved det ikke, men hans statistik taler i hvert fald
for sig selv.
Frodo blev februar 2014 smittet med kennelhoste. Dette gjorde at han i resten af sit liv
levede med kronisk næseflåd og lejlighedsvis hoste. Tilstanden blev naturligvis på alle
tænkelige måder forsøgt afhjulpet. Han blev
bla. rhinoskoperet, undersøgt for næsemider,
svamp, fik taget utallige billeder af lungerne,
blodprøver. Han blev endda MR scannet i Sverige for at afdække om det kunne være en tumor,
problemer med tænderne eller svamp i næsehulen der forårsagede problemet. Det var ikke muligt at afhjælpe tilstanden, professoren i Sverige
fastslog at han ikke fejlede noget (ud over denne
tilstand), ikke udgjorde en smitterisiko samt at
de så mange hunde der efter at have været eksponeret for kennel hoste desværre levede med
kronisk næseflåd/hoste.
Frodo og jeg levede et godt liv og mange af Jer
der læser dette, kender ham også som en dejlig
og glad veloplagt hund der altid gjorde sit yderste for at arbejde sammen med mig. Det kan
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ikke undgås at ovenstående selvfølgelig har sat
sine spor på hans krop (lunger), og jeg tror at
hans fine kondition nok har givet os ekstra tid.
Ugen op til hans død indikerede på ingen måde
at han var syg. Frodo og jeg trænede til World
Dog Show i Leipzig, Helsinki Winner etc. og jeg
glædede mig dagligt over min smukke dejlige
glade veteran. Hver dag med ham var som altid en kilde til glæde og stolthed, og så sent som
dagen før hans død gik vi 8 km i den smukkeste
solskinsskov, var i water walker, han spiste, legede, sov ved min side i soveværelset. Kort sagt:
alt var normalt og måske endda bedre. Næste dag
vågnede han med feber og 7 timer senere sagde
han farvel til denne verden, på samme måde som
han havde levet: værdigt, roligt og i mine arme.
Frodo døde af en betændelsestilstand i lungevævet med nekrotisk lungevæv, der var ingen spor
af Malign Histose hvilket jeg på racens vegne
finder trøst i.
I Nyborg i januar 2018 vil han som et sidste
punktum blive hædret som:
• Årets Berner – for 6. år i træk
• Årets Han – for 6. år i træk
• Årets Veteran
• Årets Veteran Han
• Årets Avlshan – for 3. år i træk
• Ydermere er han er far 5 af hundene i top 10.
Der er meget få hunde i klubbens historie der
har opnået noget tilsvarende og for mig er han
en legende. Men mest af alt SAVNER jeg min
VEN. Jeg savner ham mere og mere for hver dag,
måden han skubbede til mig og krævede sin ret.
Savner at se ham bevæge sig frit i skoven i sit
fantastiske jordvindende trav. Savner at møde
hans blik der fulgte mig i dagens gøremål. Min
kloge, værdige hund.
Der er kun en Frodo, En Columbo, og han har
givet mig alt og mere til, og jeg ærer hans minde.
Kærligst Nicole

Billeder

Billeder
Historier

Pa-Di Sinclair’s Babette 11 1/2 år gammel med oldebarnet Fruenshøj Be Upsi The Blossom  på 4 mdr

Mira fra Kennel Amazing Tiklo 9 mdr.
i Berner paradis Norge Jan. 2018

Tess med hvalpene
Fensholts Rossini og Fensholts Rubinstein
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Kan lykke komme i form af små?

At få en erstatning for Tilde var ikke en mulighed som vi overhovedet kunne overveje og beslutningen om ikke at skulle have hund igen var
ikke svær at tage og når en af os alligevel luftede tanken fra tid til anden havde vi mange gode
argumenter for, at det skulle vi ikke!
Vores børn var nu store og dermed mere frihed
til os voksne, så hvorfor binde sig påny med en
hund ? Et hjem uden hårnullermænd er skønt og

rie

kræver mindre rengøring, så
hvorfor gøre livet besværlig
for os selv? Vi kan nu tage
de
på weekend og ferier uden
ts b
st o
e dste hi
nogle bekymringer om pasning af hund - hvorfor lave om på det?
Bla

20. December 2013 er en dato som stadig skær
i hjertet, idet vi denne dag mistede vores fantastisk Berner Sennen pige Tilde. Kun 5 år gammel
fandt vi hende en morgen død uden forudgående
sygdom. Tilde var højt elsket i vores familie og
både min mand og jeg samt vores 4 børn var
fuldstændig uforberedte på, at skulle sige farvel
til denne dejlige pige som på alle måder var en
del af vores liv og familie.

Ja, sådan kunne vi finde mange rigtig gode og
meningsfyldte argumenter for ikke, at få en ny
hund.
Efter nogle år begyndte argumenterne, at falme
og falde til jorden. Savnet af en hund tog over for
mit vedkommende. Ungerne er nu store/voksne og aldrig hjemme og mit omsorgsgen lider
afsavn. Jeg præsenterer derfor ideen om en ny
hund for min mand som i første omgang slår helt
bak. Han største og bedste argument er, at det
er for hårdt at miste en hund igen. Jeg kan kun
være enig, så igen falder tanken og afsavnet til
ro - for en periode.
Jeg oplever dog oftere og oftere, at tanken om
en følgesvend, bedste ven og ubetinget kærlighed rammer mig. Jeg ender med at tage kontakt
til Tildes opdrætter Helle Sinclair og forhøre mig
forsigtigt om udsigten til hvalpe. Vi snakker lidt
frem og tilbage om savnet af Tilde og tankerne
om en evt ny hvalp. Da Helle ikke på daværende
tidspunkt har hvalpe eller aktuelle planer, så falder tanken igen til ro og jeg affinder mig med, at
det ikke er foreløbig at vi skal overveje en konkret hvalp. At opsøge andre opdrættere var ikke
en mulighed jeg overhovedet overvejede, for vi
skulle selvfølgelig have en hvalp fra Helle igen
HVIS vi skulle have en hvalp.

Alfred 7 uger
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Et stykke tid efter kontakter Helle mig og fortæller, at vi måske har mulighed for, at få en hvalp
fra en anden opdrætter hvis vi er interesseret?
Jeg er straks fyr og flamme og sætter all in på,
at få min mand med på ideen. Det viser sig hel-

Historier

Historier
Heldigvis var det kærlighed ved første blik ❤️
væk var enhver tvivl om skal/skal ikke og vi
var bare smaskforelsket i en lille trold som fra
første sekund føltes som “vores”.
Ved enden af besøget var det med hjertebanken,
at jeg fik spurgt Erika om vi kunne komme i
betragtning til Alfred ? Og glæden var stor da
hun sagde ja :)

Alfred 8 uger og vinder af konkurrence i Plantorama
om en fin hundepude

digvis ikke svært nu hvor der er noget konkret,
at forholde sig til :) Beslutningen er alene vores
og vi inddrager ikke vores børn før end vi har
bestemt os. Det skyldes, at de to hjemmeboende
er hhv. 16 og 19 år, sjældent hjemme og snart
fløjet fra reden, så beslutningen skulle alene
være vores.

Herefter startede den lange ventetid hvor dagene
nærmest sneglede afsted.... jeg slog tiden ihjel
med en stak hundebøger for en genopfriske min
viden om det at have hund, jeg formøblede en
større formue på nettet og i dyreforretninger på
alt det udstyr som Alfred (og jeg) ikke kunne
leve uden og fik tilmeldt os til hvalpemotivation og købt syge-og ansvarforsikringer og meget
meget andet i løbet af ventetiden. Samtidig tog
vi i familien en masse snakke om hvad vi ønskede ift. en ny hund. Hvem var hovedansvarlig? Måtte Alfred komme i sofaen? Fordeling af
opgaver og meget andet.

Helle Sinclair sætter os i forbindelse med Erika
Bromose som har 2 fantastiske hvalpe. En dreng
og en pige. Vi ville gerne have en dreng, hvilket
var heldigt idet Helle skulle have pigen :)
Nu startede så en lang og intens mailkorrespondance med Erika hvor vi fortalte om os og hun
omvendt fortalte om Hovsa (nu Alfred), sit opdræt osv.
Vi fik aftalt en dato hvor vi skulle besøge Alfred
som da var 5 uger gammel og vi tog turen fra
Jylland til Sjælland med følelserne uden på tøjet
og store forhåbninger blandede sig med frygten
for, at Erika af en eller anden grund ikke skulle
vælge os som Alfreds nye familie.

Alfred med mor på arbejde
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Jeg var fra starten ret bevidst om, at ønsket om
en hund primært udsprang fra mig og da jeg
samtidig var ret afklaret omkring opdragelse og
ønsker til en kommende hund, så valgte jeg at
Alfred primært skulle være mit ansvar.
18. Oktober 2017 var en glædens dag og længe ventet. Efter en nærmest søvnløs nat var det
endelig blevet tid for, at hente lille Alfred ❤️ med
nerverne uden på tøjet over det store ansvar
som jeg nu havde påtaget mig og med tanker
om hvorvidt jeg nu kunne finde ud af et hele,
tøffede vi hjemad med et nyt lille familiemedlem
som højlydt gav udtryk for sin sorg over at sige
farvel til sin gamle familie. Det skar i hjertet og
jeg var indstillet på, at trøste ham hele natten og
de kommende nætter med, men på forunderlig
vis faldt han hurtig til ro og tog hele flytningen
med knusende ro. Alfred var simpelthen fra dag
1 så tillidsfuld, vel tilpasset og livsglad, at han
bare så nemt som ingenting indtog sin helt egen
plads midt i familien.
I skrivende stund er der nu gået en måned og jeg
er så solgt til dette skønne væsen som på alle

Godt med en lur
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måder beriger mit liv. Fra jeg slår øjnene op og til
jeg lukker dem igen, er Alfred med mig - om ikke
fysisk så i tankerne :)
Jeg har aldrig været fan af at stå tidlig op, men
Alfred har sin helt egen morgenvækning som
gør det til en leg, at komme ud fjederen :) Dagen
starter med en tissetår og så er der morgenmad!
Når Alfred er mæt og tilpas, så skal vi ud og fodre høns og heste, hvilket er en helt særlig rutine
som Alfred i løbet af få dage fandt ud af. Ja mor
- det er forbudt at jagte hønsene, spise deres lort
og at gå ind til hestene, så jeg følger bare pænt
med og hjælper dig alt hvad jeg kan.
Med dagens første pligter veloverstået er det tid
for vores første gåtur - udover markerne og op
i skoven. Alfred uden snor på og lige i hælene
på mig. Når vi kommer hjem indtager han fortrappen hvor han kan holde øjne med mig mens
jeg gør klar til, at VI skal på arbejde - ja, Alfred
er kommet på lønningslisten og er med mig på
arbejde langt de fleste dage :) så dejligt med følgeskab og en af de ønsker som stod højt på min
liste til en hund. Jeg er familieterapeut og laver
forældrekurser hvor 5-8 familier mødes af gangen og midt i gruppen indtager Alfred sin plads
uden nogen form for “bøvl”. Det er fuldstændig
som om han er med på, at lige nu er der fokus
på andet end ham, så han snupper en lille lur til
der er pause og han kan komme ud og tisse, og
så sover han lidt mere indtil de allesammen går
igen og mor har tid til at lege og nusse. Han har
lært huset (min arbejdsplads og kollegaer) at
kende og han har sit tæppe, legetøj mv med, så
han er glad og tryg ved at komme med. Det sværeste er, at styre mine kollegaer som alle er dybt
forelskede i Alfred og gerne vil “låne” ham :)
Når dagens arbejde er slut, så går vi en tur i
Ebeltofts skønne natur inden vi kører hjemad
igen. Resten af dagen byder på gensynsglæde
med resten af familien, leg, mad, en lur og gåture, inden Alfred ved 22-tiden er klar til at sige
godnat.
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2 gange om ugen går vi til træning. Om torsdagen står den på “hvalpemotivation” hvor der
leges, trænes og hygges med 7 andre hvalpe.
Om lørdagen står den på “indkald” med 5 andre
hunde (i alt 3 Berner Sennen) og Alfred ELSKER
det. Han arbejder hårdt og er SÅ dygtig. Han
får dog også tid til at lege med de store (Alfred
er den yngste og meget elsket af alle). Når han
kommer hjem, sover han i timevis.

de) til værsgo, kommer straks på indkald ved
både navn og fløjte, gå plads, køre i cykeltrailer,
er 90 % renlig - han kan tisse på kommando
Jeg er simpelthen ganske imponeret over hvor
nemt alting går med ham og ja, jeg ved godt at
han bliver teenager og døv, men jeg tænker at alt
det som kan puttes ind mellem ørene nu, det er
derinde et sted også selv om han får en periode
med kuller :)
Eneste udfordring jeg overhovedet har med
ham, er hans fuldstændig ubetingede kærlighed
til børn (han er opvokset med 4 børn) og når
vi møder børn, så kan han hverken høre eller
se. Han er kun optaget af at få kontakt med det
barn han nu har udset sig og så kan jeg lokke
med selv de bedste godbidder og intet hjælper......
men det må siges at være et luksusproblem :)
Det at have en hund som er velopdragen, socialiseret og mentalt stimuleret er super vigtigt
for mig, og jeg har nøje lagt planer for hvad jeg
ønsker, at han skal lære og kunne både her og
nu, og på sigt.

Vi træner cykeltrailer

Jeg kan med hånden på hjertet sige, at det, at få
Alfred ind i mit liv, hører til en af mit livs bedste
beslutninger. Jeg knuselsker den trold som hver
dag hengiver mig med sin ubetingede kærlighed.
Han overrasker mig dagligt med sit kvikke hoved, hans sans for stemninger, hans skøre ”jeg”
når han får en hjerneblødning og giver den gas,
hans store iver for, at gøre sit allerbedste. Han
er SÅ dygtig en hvalp - som til dato intet har
ødelagt, nu kan være alene op til 2 timer uden
at være ked af det, som elsker at køre bil, være
med mig på arbejde, kan sit, vente (blive sidden-

Jeg er ikke umiddelbart interesseret i udstillinger, avl/opdræt osv. Men det, at have en hund
som til alle tider kan være ved min side, i familiens midte og møde verden med tillid, er et must!
Indtil videre er jeg fuldstændig overbevist om, at
det er præcis det vi har fået i Alfred og jeg er så
taknemmelig for at jeg må være hans “mor” og
taknemmelig for det arbejde som Erika har lagt i
ham i hans første 8 uger ❤️
Så ja, lykke kan komme i form af små og jeg håber at Alfred skal være min bedste ven i mange
mange år
Helle - Alfreds mor
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Berneråret 2017
Et år er gået og et nyt er startet. Året 2017 har
bragt en masse til os to Bernere Jalthe og Leckie.
Udover vores daglige gåture hvor vi bliver taget
med til alle mulige steder, har vi også haft tid til
så meget andet.
Vores far lagde ud i januar hvor han skulle hente
hitliste præmie til Leckie ved udstillingen i Nyborg. Vi var ikke med da Leckie slet ikke var i
pels og vi vidste at vi fik nok at se til resten af
året.
I starten af februar var vi på en forlænget weekend på Langeland sammen med vores to veninder Carmen og Kimmi. Ikke det bedste vejr men
vi fik dog set en del af øen ikke mindst Tåsinge
som har meget kulturelt at byde på som vores
forældre siger. Vi fik bl.a. besøgt stedet hvor
Sixteen Sparre skød sin udkårne Elvira Madigan for mange år siden. Et drama uden lige på
det tidspunkt og vi fik også lidt for pengene. Den
lokale skovfoged som vi mødte var lidt utilfreds
med vores færden i skoven, vi havde parkeret

forkert gået på de forkerte stier, men vores mor
var nu alligevel glad for at se ham for hun troede
vi var faret vild. De eneste som gjorde alt rigtigt
var faktisk os for vi ros for at være i snor.
I marts skulle vi være selv hjemme en lørdag
eftermiddag. Vores forældre skulle til deres årlige vinsmagning i Tønder. Det nyder de sammen
med nogle af deres venner, men vi nyder det nu
også med sådan med en fri eftermiddag. De får
så lidt godt at spise om aftenen mens vi hygger
os sammen med Carmen og Kimmi, og de tror at
vi har manglet dem!! Sidst i marts var vi til den
årlige gåtur ved Brudgomsegene i vores lokale
skov ”Nørreskoven” på Als. Noget de vist har
gjort i over 16 år så det måtte vi med til.
I april starter vi op med træning på klubbens
lokale træningsplads ”Bernerpladsen Als og
Sundeved. Der mødes vi så med andre og træner vores forældre så de bedre kan forstå os. Vi
træner bl.a. Rally, Lp øvelser, softagility og alm.

5 herlige badedyr Jalthe, Easy, Leckie, Carmen og Kimmi
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Jalthe Amarone and Nice Leckei says we love it

hverdags problemer som vi måtte have med vores forældre.
Maj måned er gerne den måned hvor vi starter
op med at rigtigt at bade i havet og 2017 var heller ikke nogen undtagelse. Sidst i måneden fik
vi også vore mennesker med ud. De synes vist
det var lidt koldt men det gik vist. De har i hvert
fald fortsat til helt hen til midt i september med
at bade sammen med os. Resten af året kører vi
gerne til Hundesvømmehallen sammen med andre Bernervenner. Vi nåede også at deltage ved
Skuet i Århus. Altid hyggeligt på disse skuer.
Klubudstilling på Hasmark Campingplads var vi
også til. Leckie var til udstilling om lørdagen og
Rallyprøve om søndagen hvor han var så dygtig
at få point nok i sin klasse. Jalthe nød weekenden sammen med veninden Diva og vi nød alle
nogle hyggelige dage sammen med venner.
Til det årlige Power Pull arrangement i juli var
Leckie så uheldig at komme til skade med sit
højre øje. Afsted til Dyrlæge Gunnar Gram som

fixede ham med fire sting ved øjet. En slem forskrækkelse som man ikke skal have for mange
af. Ellers gik weekenden godt med at hjælpe til
ved arrangementet og for en gang skyld var det
alle de voksne som hjalp til der var godt trætte efter weekenden, vi havde ikke lavet en skid
udover at blive klappet og luftet. I juli havde vi
også nogle hyggelige dage sammen med Bernerpigen Easy. I år havde hendes forældre valgt at
holde lidt ferie her på vores ø. Vi har jo været så
heldige at måtte passe hende nogle gange så vi
er altid glad for at se hende, så vi hygger os når
vi er sammen.
Bremen skulle vi til i august. Weekenden blev
brugt til udstilling hvor Leckie deltog. En hyggelig weekend sammen med venner og deres
Bernerpiger Only og Happy. Sidst i august deltog
vi begge to i vores lokale skue som blev afholdt
på vores træningsplads. Vi var begge to med til
både udstilling og rally med blandede resultater. En virkelig hyggelig dag som var rigtig godt
besøgt af mange lokale folk som skulle se hvad
vi lavede.
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September måned plejer at være en travl måned
og det var heller ikke nogen undtagelse i år. i begyndelsen af måneden var Leckie til udstilling i
Hamborg og Jalthe nød at være med, og heldigvis var vores to Bernerveninder Only og Happy
med. Weekenden efter stod den på Sensommertur. I år skulle vi til Ribe hvor vi gik en tur i den
gamle Bydel og fik en masse klap. En tur som vi
skal med til hvert år og det er også spændende
for det er et nyt sted hvert år. Menneskene slutter
af med at grille pølser og der plejer også at være
nok til os. Altid en god dag med mange andre
Bernerfolk og hunde. En weekend senere stod
den på et vognkørsel arrangement hvor vi skulle
lære at trække en vogn. En disciplin hvor Leckie
synes at Jalthe fører på point, men han har jo
også prøvet det flere gange. Måneden sluttede
af med 10 dage i sommerhus ved Vejers Strand,
hvor den stod på afslapning og hyggelige gåture
sammen med andre Bernervenner. Højdepunktet er altid når der arrangeret en gåtur hvor der
kommer mange andre og vi går en fælles tur så
alle andre kan se hvor flotte vi er.
Så kom vi til oktober og det var lige som om
vores forældre synes at vi havde haft nok at se
til, så det var faktisk for en gangs skyld en rolig
måned uden de store aktiviteter, dog fik vi så

småt startet op i hundesvømmehallen da det var
blevet for koldt for vores mennesker i det store
hav.
Juleudstillingen i november skulle Leckie selvfølgelig deltage i så af sted kom vi til en hyggelig
dag sammen med venner og bekendte Bernerejere.
Julemåneden december har stået på forberedelser til bl.a. Nytårskuren. En hyggelig tradition
som har fundet sted de sidste 16 år og som altid
tiltrækker mange Bernerfolk fra nær og fjern. En
dag med mange traditioner og selvfølgelig skal
menneskerne have grillpølser som de faktisk for
en del gange i løbet af året. Måneden og året
sluttede som altid med en tur i hundesvømmehalen d. 31. december, så er vi dejligt trætte om
aftenen og vi kan tage det stille og roligt når det
nye år kommer.
Alt i alt et begivenhedsrigt år sammen med vores familie som vi trods alle vores strabadser har
nydt i fulde drag og vi glæder os til se så mange
af jer som muligt i 2018.
Med ønske om godt Berner Nytår til jer alle
Jalthe og Leckie

Jalthe, Diva og Leckie puster ud på toppen af en klit 26 meter over havet i Ho Klitplantage

52

Historier

Historier
Dagens Helt!
Det var søndag d. 17 december – vi havde besøg
af Lene, Michael og Basco. Vi var ude på en lang
tur med hundene – først på Vallensbæk Strand
og så fortsatte vi ud mod Ishøj. John & Michael
havde gået og talt om den nye sluse der var blevet lavet ved Vejleåen, som ved høj vandstand
leder vandet videre ud i havet.
Vi havde stået på den side ud mod Vejleåen hvor
vandet var dybt og havde holdt øje med at hundene ikke hoppede i – og gik derefter over til
den anden side ud mod havet, hvor der ikke var
vand ved slusen, da den var lukket.
Lene og jeg stod lidt fra med næsen pegenede
hjemad, Michael og John stod stadig og talte og
hundene løb rundt om os hele tiden, da Happy
pludselig farede mod Vejleåen i en vældig fart.
Jeg kaldte på hende men hun fortsatte bare – så
jeg løb efter hende og da jeg kom til gelænde-

ret så jeg Chili ligge og klamre sig til kanten. Vi
havde ikke hørt Chilli sige noget – men det må
Happy have.
Michael var først ved kanten fik hevet Chilli op i
sikkerhed. Vi var alle meget chokerede og sikre
på at hvis ikke Happy havde reageret så havde
vi mistet Chilli. Chilli brugte alle sine kræfter på
at holde sig oppe der hvor der var dybt og jeg
tror ikke hun kunne have svømmet over til den
lave ende.
Jeg takker Happy for at hun var så kvik og selvfølgelig også Michael for at han var så hurtigt
fremme.
Vi skyndte os hjem så Chilli kunne blive tør og
varm igen – hedigvis endte det hele lykkeligt
Bente Schlünssen, Happy og Chilli
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Bernerpladsen Als og Sundeved holder medlemsmøde søndag d. 25. marts kl. 14 på Notmark gl. Skole

Bernerpladsen Als og Sundeved holder
medlemsmøde søndag d. 25. marts kl. 14
på Notmark gl. Skole
Bernerpladsen Als og Sundeved holder medlemsmøde søndag d. 25. marts kl. 14 på Notmark gl. Skole
Er man nysgerrig eller bare har lyst til at høre
om hvad vi laver er man velkommen.
Pladsen er vært med kaffe og kage så tilmelding senest en uge før til julius_samson@
hotmail.com

Staugaard’s Arabella Capella aka Cookie
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Vi planlægger desuden en gåtur 2. påsketur
kl. 10 på Kær Halvø v. Sønderborg hvor vi
griller en pølse
Kontakt os for yderligere info
Med venlig hilsen
Styringsgruppen

DKJV17 HKJW17 NORDJW17 Kaimon Gerheil Earth
Wind & Fire ”Bogart” 14 måneder MyDog i Göteborg
januar 2018: Bedst i Racen Junior, Bedste Han, Cert,
Crufts kvalifikation 2019, og sluttede som Bedst i
Show Junior, sikken en uforglemmelig dag.

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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Invitation Sennenfest 2018
Sennenfest 2018 er, i år flyttet fra Skt. Petersburg i Rusland
til Darłówko i Polen og afholdes den 18.-20. maj 2018.
Dette er en unik mulighed for at deltage i den årlige Sennenfest,
hvor der kommer deltagere fra mange lande!!
Programmet er:
18. maj:
Ankomst og bålfest.

19. maj:
Parade med alle deltagere (i folkedragter, hvis man har lyst). Alle deltagere præsenteres landevis.
DERBY SHOW, alle hund bedømmes af alle 3 dommere.
Fælles aftensmad med dommerne.
20. maj:
Seminar i grooming, handling, anatomi og hundepsykologi.
Opvisninger.
Afskedsaftensmad.

Årets dommere er:
Karla Zurhaar - van T Rijkenspark kennel, NL
Michele Gurney - Monalou kennel, UK
Raili Suits - Ridon Hennet kennel, EST
Anna Rogowska - formand for Den Polske Molos Klub - observatør, PL.

Bedømmelsen på Derby Show - MED OPDRÆTTERS ØJNE:
1. Bedømmelsen på Derby Show foretages af tre dommere / opdrættere. Alle tre dommere / opdrættere
bedømmer hundene i forhold til racestandarden. Alle hunde i alle aldersklasser bedømmes i tre separate ringe.
Hundene vil blive bedømt af tre dommere / opdrættere, næsten på samme tid. Efter at have forladt ringen ved
den første dommer / opdrætter, begynder bedømmelsen ved den anden dommer / opdrætter og straks herefter
af den tredje dommer / opdrætter.
2. Beskrivelsen vil blive detaljeret og inkluderet i disse 10 punkter:

1. HELHEDSINDTRYK: udtryk, helhed - max 20 point
2. HOVED & HALS: skalle, udtryk, øjne, ører, tænder, hals - max 15 point
3. BYGNING: proportioner - max 10 point
4. BRYST: dybde og brede - max 10 point
5. BAG & HALE: halefæstning og føring - max 5 point
6. PELS: farve og struktur - max 5 point.
7. AFTEGNINGER - max 5 point
8. BEVÆGELSE & VINKLING: benstammer, benstiling, over- og underlinje - max 15 point
9. TEMPERAMENT - max 15 point
10. DISKVALIFICERENDE FEJL: hvis der findes en diskvalificerede fejl nulstilles alle point
I alt max 100 point.

Klasser:
1. Hvalp (fra 3 til 9 mdr) - han/tæve
2. Unghunde (fra 9 til 24 mdr) - han/tæve
3. Vokse hunde (fra 24 mdr) - han/tæve
4. Veteran (fra 8 år) - han/tæve

Pris er 50 € for første hund, 40 € for efterfølgende hunde samt 30 € for hvalpe og veteraner.
KUN FCI REGISTREREDE HUNDE KAN TILMELDES TIL DERBY SHOWET.
KUN 100 HUNDE KAN DELTAGE I BEDØMMELSEN!!

Læs mere og følg med på Facebook "Sennefest 2018"
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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
51971650
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
Lars Bibby
Ulvskovvej 140
8300 Odder
40681504
lars@bibby.dk
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
Monica Østergaard Rasmussen
Skødstrupvej 169
8530 Hjortshøj
monica-joergensen@hotmail.com
2. suppleant
Linda Hjort
Fiskebakken 9
5683 Haarby
lindamhjort@gmail.com
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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
1. suppleant
Dorthe Hammerich

Udstillingsudvalg
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
Louise Nielsen
31 48 98 13
louisen@live.com
Randi Bjørn
Bjørnøvej 21, Fynshav, 6440
Augustenborg.
randi_samson@hotmail.com
Lisbeth Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
lisbet@sennettas.dk

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
Heidie Bødtker
Brombærvej 10 4000 Roskilde
25792507
heidiehemmingsen@gmail.com
Kim Bødtker
Brombærvej 10 4000 Roskilde
51465138
kb@kimb.dk
Mette Ejsing
Hyldager 7
2640 Hedehusene

Diverse
Hvalpepakker
Maria Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
51971650
maria_harthin@hotmail.com
formand@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
bernerdr@hotmail.com
Redaktør
Nefer Johansen-Ossian
21 94 16 67
bb@berner-sennen.dk
IWG
Maria Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
51971650
maria_harthin@hotmail.com
formand@berner-sennen.dk
Medlem
Inge Bibby
inge@bibby.dk
Medlemsadministration og
adresseændringer
Berit Bang-Jensen
Dalumvej 14
4700 Næstved
28935363
berit@berner-sennen.dk

Udstillingskalender 2018

Udstillingskalender 2018
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.

2018
Dato

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

10-05-2018 DCH´s
Træningsplads
Viengevej 7
8240 Risskov

Emily Green, England

DBSK Skue
Connie
Beck Mobil
27428999

11.05.2018

Roskilde Nordisk
Udstilling
Darupvej 19,
4000 Roskilde

Søren Wesseltoft, DK

Dansk
Kennel Klub

12.05.2018

Roskilde
International
Udstilling
Darupvej 19,
4000 Roskilde
Roskilde
International
Udstilling
Darupvej 19,
4000 Roskilde
Århus

Lisbeth Ramsing, DK

Dansk
Kennel Klub

Helge Werner Hagen,
NO

Dansk
Kennel Klub

Miklos Levente, HU

Dansk
Kennel Klub
Kreds 6

1. frist 22.04.2018
2. frist 29.04.2018 (+
50 kr.)
Tilmeldingsblanket
conniebeck52@gmail.
com
1. frist: 09.04.2018
2. frist: 16.04.2018
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet
gebyr)
1. frist: 09.04.2018
2. frist: 16.04.2018
kl. 8:00
(kun on-line – forhøjet
gebyr)
1. frist: 09.04.2018
2. frist: 16.04.2018
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet
gebyr)
Frist: 23.04.2018
Tæller med til årets
DKK racevinder

13.05.2018

26.05.2018

Sted
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Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

09.06.2018

Otterup 40 års
Jubilæums
udstilling
Hasmark
Strand Camping
Strandvejen
205
5450 Otterup
Otterup 40 års
Jubilæums
udstilling
Hasmark
Strand Camping
Strandvejen
205
5450 Otterup
Tornemark

Jens Utke Ramsing, DK
Anikó Istvánné Juhász,
HU

DBSK

07.05.2018 kl. 23.59

Anikó Istvánné Juhász,
HU Jens Utke Ramsing,
DK

DBSK

07.05.2018 kl. 23.59

Kommer senere

Dansk
Kennel Klub
kreds 2
(Skue)
Dansk
Kennel Klub

20.05.2018 kl 23.59

Dansk
Kennel Klub

1. frist: 14.05.2018
2. frist: 22.05.2018
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet
gebyr)
Kvalifikation til Crufts

Dansk
Kennel Klub
Kreds 5

1. frist: 09.06.2018
2. frist: 30.06.2018
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet
gebyr)
Frist: 08.07.2018

10.06.2018

10.06.2018

16.06.2018

17.06.2018

05.08.2018

12.08.2018
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Vejen
Stefan Sinko, SLO
International
Udstilling
Vejen
Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen
Vejen
Sven Løvenkjær, DK
International
Udstilling
Vejen
Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen
Billund
Myriam Vermeire, BE
Nordisk
Udstilling

Kolding
Kommer senere
KFUM Hallerne
Peter Tofts Vej 21
6000 Kolding

Dansk
Kennel
Klub Kreds
4(Skue)

1. frist: 14.05.2018
2. frist: 22.05.2018
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet
gebyr)

Udstillingskalender 2018

Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

18.08.2018

Monica Blaha, AUT

Dansk
Kennel Klub

1. frist: 16.07.2018
2. frist: 23.07.018
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet
gebyr)

Ramone Kazlauskaite,
LT

Dansk
Kennel Klub

1. frist: 16.07.2018
2. frist: 23.07.2018
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet
gebyr)

25.08.2018

Bornholm
International
Udstilling
Rønne Stadion
Torneværksvej 1
3700 Rønne
Bornholm
International
Udstilling
Rønne Stadion
Torneværksvej 1
3700 Rønne
Hårlev

01.09.2018

Hanstholm

02.09.2018

Hanstholm

15.09.2018

Års
Messecenter
Års
Messevej 1
9600 Års
Ballerup
International
Udstilling
Ballerup
Idrætsby
2750 Ballerup
Slagelse
Sørbymagle
Hallen
Kirkerupvej 16
4200 Slagelse
Herning
International
Udstilling
MCH
Messecenter
Vardevej 1
7400 Herning

19.08.2018

22.09.2018

23.09.2018

03.11.2018

Kommer senere

Dansk
Kennel
Klub Kreds
10(Skue)
Helen Davenport-Willis, DBSK
GB og Eva Liljekvist
Borg, SE
Eva Liljekvist Borg, SE DBSK
og Helen DavenportWillis, GB
Jana Stefancova. SLO
DBSK

21.07.2018

Leif Ragner Hjort, NO

Dansk
Kennel Klub

1. frist: 20.08.2018
2. frist: 27.08.2018
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet
gebyr)

Erikas Piskunovas, LT

DBSK

20.08.2018 kl. 23.59

Kimo Mustoven, FI

Dansk
Kennel Klub

1. frist: 01.10.2018
2. frist: 08.10.2018
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet
gebyr)

30.07.2018 kl. 23.59

30.07.2018 kl. 23.59

20.08.2018 kl. 23.59
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Dato

Sted

04.11.2018

17.11.2018

Herning
Satu Ylä Mononen, FI
International
Udstilling( DKV)
MCH
Messecenter
Vardevej 1
7400 Herning
Heike Schraven, DE
Strib
Juleudstilling
Strib Fritidscenter
Ny Billeshavevej
1-3
5500 Middelfart
Spøttrup
Kommer senere

02.12.2018

Køge

Kommer senere

08.12.2018

Vordingborg

Kommer senere

17.11.2018

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

Dansk
Kennel Klub

1. frist: 01.10.2018
2. frist: 08.10.2018
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet
gebyr)

DBSK

15.10.2018 kl. 23.59

Dansk
Kennel Klub
Kreds 9
(skue)
Dansk
Kennel Klub
kreds 2
(Skue)
Dansk
Kennel
Klub Kreds
10(Skue)

13.10.2018

11.11.2018 kl. 23.59

03.11.2018

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

Mira fra Kennel Amazing Tiklo. Mira 9 mdr. i Berner paradis Norge Jan. 2018
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Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger
Er gældende pr 1. 1. 2018
Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.
Priser

Online betaling via DKK

Via Netbank eller check

265 kr.
265 kr.
385 kr.
385 kr.
385 kr.
385 kr.
385 kr.
385 kr.
145 kr.
30 kr.
Gratis
Gratis

290 kr.
290 kr.
420 kr.
420 kr.
420 kr.
420 kr.
420 kr.
420 kr.
170 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
385 kr.
315 kr.
265 kr.

Via netbank eller check
420 kr.
360 kr.
315 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.

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.
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Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til generalforsamling
lørdag d. 14. april 2018 kl.13
Søndergade 41
5500 Middelfart

Kom og vær med til at præge din klub.
Vi glæder os til at se dig.
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Generalforsamling

DAGSORDEN for GENERALFORSAMLING
Lørdag d. 14.april 2018, kl. 13.00
Som annonceret i klubbladet december 2017, 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.
31.12.2017 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 2017, budget for 2018 samt regnskab for sundhedskontoen
Indkomne forslag (Bilag 1)
Opstillinger til bestyrelsen (Bilag 2)
Opstilling til avls- og sundhedsudvalget(bilag 3)
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Valg til bestyrelsen:
Fire bestyrelsesmedlemmer, Maria Harthin Andersen, Werner Bartsch, Jens Utke Ramsing og Tine
Ringgaard er på valg. Maria Harthin Andersen og Werner Bartsch genopstiller. Der skal desuden
vælges to suppleanter.
Da der ikke er flere kandidater end pladser i bestyrelsen, er der intet valg.

Valg til avls- og sundhedsudvalg:
Inge Bibby og Erling Kolding-Rasmussen er på valg. Begge genopstiller. Der skal endvidere vælges
en suppleant.

Formandens beretning:
Vi i bestyrelsen ønsker hjertelig velkommen til endnu en generalforsamling i Dansk Berner Sennen
klub. Generalforsamlingen sidste år gav et enkelt udskift i bestyrelsen, og konstitueringen blev
som året før, at de samme blev på samme poster, for at have en kontinuitet i klubben. Bestyrelsen
har ligesom sidste år valgt at have 1. suppleant med til møderne og på mails, så der er klarhed
over hvad der røre sig i bestyrelsen, skulle nogen af en årsag gå fra.
Bestyrelsen havde ved første møde forretningsordenen til gennemgang og revurdering, og her
blev blandt andet alle telefongodtgørelser afskaffes hos de forskellige udvalg og samarbejdspartnere, da telefoni i dag ofte er gratis eller billig.
Møder i året har indimellem været svært at planlægge med fuld deltagelse fra alle bestyrelsesmedlemmer, da mange har travlt med arbejde, hunde etc. Vi har derfor afholdt to telefonmøder
som har fungeret glimrende. Denne metode har også været billigere ift. at bestyrelsen er godt
spredt ud i landet, og vi derfor sparer benzin og broafgift.
Vi havde på første møde i det nye år ligeledes snak omkring bernerbladet og hvordan det skulle
sendes ud til nye medlemmer. Vi valgte at få en pdf-version af bladet til nye medlemmer og som
prøveblad, for at spare på omkostningerne og tiden til udsendelse.
Klubbens hjemmeside har været på dagsordenen flere gange løbende i løbet af året. Monica kom
op med et forslag til en ny hjemmeside. Økonomien og brugervenligheden blev diskuteret og der
var enighed om, at vi kunne gå videre med udarbejdelsen af ny hjemmeside og opsigelse af den
gamle, som var senest d. 31.12. Den nye hjemmeside skrider roligt fremad og der afventes spændt
resultatet af den nye hjemmeside. Vi sender en stor tak til dem der har arbejdet på denne.
Vi har oplevet et par gange i år at vores mailkonto var blevet hacket, med forsøg på at få et større
beløb sendt til en udenlandsk konto. Politiet blev kontaktet og tog sig af sagen, og ingen skade
nåede at ske. Efterfølgende kom der mange igennem til DKK med samme oplevelse, så det er
vigtigt at være opmærksom når der kommer forespørgsler på store beløber.
Bestyrelsesarbejdet har fungeret med et samarbejde med alle vores udvalg og samarbejdspartnere, og allerførst skal der lyde en stor tak for alle de frivillige hænder der er med til at gøre
vores klub til det den er. Der har været mange spændende arrangementer i årets løb, og flere
følger det næste år. Vi vil gerne opfordre til at der fortsat kommer gode idéer og forslag til et
arrangement som kunne være spændende og aktuelt at afholde. Klubben er meget levende og
bliver kun mere, jo flere idéer der kommer ind. Udstillinger er fortsat meget populært i vores race,
men vi har en alsidig race og det er vigtigt at der er noget at lave til alle med deres bernere. Vi har i
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bestyrelsen besluttet at samle et udvalg der vil stå for at planlægge vognkørsel i klubben. Der er
allerede fire medlemmer der har valgt at stå for dette, tusind tak for det Gitte Høy, Joan Ohlsen
Kjeldsen, Majbrit Maagaard og Marianne Rasmussen. Vi glæder os til at se udvalget kommet godt
i gang med vognkørsel. Der har været meget stort initiativ til at få gang i vognkørsel, og Gitte har
blandt andet været i Sverige, til en arbejdsprøve, for at få gode idéer til at få det etableret i
Danmark.
Bestyrelsen havde i sommers et fællesmøde med avls- og sundhedsudvalget, hvor vi blandt andet
ville ensrette vores tanker ift. klubbens arbejde, samt få et godt samarbejde. Mødet var både
konstruktivt og spændende, og der var enighed om, at for at øge det gode samarbejde i hele
klubben, vil vi fremover bestræbe os på at samle alle udvalg og samarbejdspartnere til et stort
fællesmøde en gang årligt.
Slutteligt vil vi i bestyrelse minde om at jubilæumsåret er i gang og vi ønsker gerne mange gode
forslag, idéer og ikke mindst hænder til at gøre året så godt som overhovedet muligt.
Udstillingsudvalget startede året rigtig flot ud med udstillingen i Nyborg, hvor det nye logo blev
præsenteret og figurerede på alle de udleverede rosetter. En stor tak skal lyde til Lisbet og Jens
Ramsing for det flotte logo og initiativ til hvad logoet kan bruges til, for at markere vores
jubilæumsår bedst muligt. Vi ser frem til et år med mange arrangementer og tiltag, og vi planlægger foreløbig at der kan afholdes en stor festmiddag, når der er udstilling i Hasmark.
Vi håber på et flot jubilæumsår med vores race i centrum, og håber på fortsat godt samarbejde i
bestyrelsen og med vores udvalg, samarbejdspartnere og medlemmer.
På vegne af DBSK bestyrelse
Maria

Avls- og Sundhedsudvalget beretning:
Det sidste år har været et travlt år for udvalget. interessen for sundheden er stigende, og mulighederne for gentests myldrer frem på godt og ondt. Vi har forsøgt at få arrangeret foredrag og få
viden fra folk, der virkelig har beskæftiget sig med emnerne, selvom det til tider har taget tid.
Kort før sidste års generalforsamling afholdt vi et foredrag i Næstved med dyrlæge Jens Knudsen,
som i mange år har aflæst HD-billeder for kennelklubben. Diskussionen om bedømmelsen af HD,
AD og OCD-fotografering kørte i medlemsskaren, så vi følte, at en fagpersons viden måtte være på
sin plads. Foredraget var vel besøgt, og vi fik god besked om dysplasier og aflæsninger.
6. maj var der foredrag - denne gang i det jyske - ved fagdyrlæge Jan Ilkjær Birch fra Odder
Dyreklinik. Emnet var fertilitet, og igen var medlemmerne flinke til at møde op.
30. september mødtes vi midt i landet, nemlig i Odense. Denne gang til en avlsbeskrivelse efter
tysk forbillede med tre dommere til at beskrive de fremmødte hunde. Der var et par hunde, der
var blevet syge, og der kunne godt have været lidt flere deltagere; men alt i alt var fremmødet
tilfredsstillende. Der har været interesse for et nyt arrangement i år allerede, så det er vi i gang
med at arrangere nu. Det bliver den 25. august. Forud for dette vil vi sørge for en grundig
beskrivelse af, hvad avlsbeskrivelsen går ud på, da vi kunne se, at en del mennesker var forskrækkede over mentaldelen i beskrivelsen og blandede den sammen med DKKs unghundementaltest. Vi startede allerede infoen i sidste blad, hvor bl.a. beskrivelsesarket blev trykt.
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Dommerne og mange af deltagerne meldte tilbage, at de havde haft en dejlig dag. Vi takker igen
alle, der sørgede så godt for os alle. Medlemmer fra Fyns træningsplads forkælede os i den grad.
17. marts har vi et arrangement med Claus Sloth ang. ledbånd i Slagelse. Dette er blevet
arrangeret, fordi vi i arbejdet med RAS (raceavlsstrategien) blev opmærksomme på problemet
med sprængte korsbånd. Vi ønsker derfor mere viden omkring dette og hvordan vi kan arbejde
videre med dette område. Vi har valgt Claus Sloth, fordi han har specialiseret sig på området og er
ekspert på netop dette emne.
Den 27. august mødtes udvalget med nogle medlemmer fra klubbens bestyrelse i Middelfart.
Emnet var forventningsafstemning, og at vi lærte hinanden at kende. Vi var enige om, at mødet
havde været frugtbart, og at det gerne måtte efterfølges hvert år.
Dorte og Inge har været til møde i IWG i september og har nye input til arbejde omkring sundhed
derfra.
Foruden møderne har vi aktiviteter så at sige bag kulisserne. Et par medlemmer var bekymrede
over nogle tilfælde af aseptisk meningit og bad os handle på det. Det har været en langsommelig
omgang, og vi er kommet vidt omkring geografisk, men er nu kommet i besiddelse af en svensk
rapport, som vi håber at få lov til at offentliggøre.
Sammen med arrangørerne af Skuet i Århus har vi fået kontakt med professor Annemarie
Kristensen på KUlife. Hun vil gerne have et møde med os med henblik på at få et emne, de kan
studere for penge indsamlet på skuerne. Det siger vi naturligvis ja tak til.
Vi planlægger også kontakt med DKK omkring matadoravlsreglerne og hjælp til, hvordan vi skal
takle de forskellige ønsker om DNA tests. Også påtegningen på stambogen om, at nogle hvalpe er
opdrættet efter etiske regler i DKK og DBSK ønsker vi uddybet, da der af og til er hvalpe, hvor
forældrene ikke opfylder kravene, med stemplerne.
Rent praktisk er et nyt foredrag om fertilitet ved at blive planlagt i Maribo sidst på året. Også et
nyt avlsseminar, hvor medlemmernes ønsker og tanker kan komme frem, vil løbe af stabelen.
Jeg vil gerne takke medlemmerne af avls- og sundhedsudvalget for et godt samarbejde gennem
året, bestyrelsen for interessen for vort arbejde, og medlemmerne for samarbejdsvilje og viljen til
at give en hånd med, når vi havde brug for det. Vi håber på fortsat godt samarbejde det næste år.
På udvalgets vegne Inge Bibby.

Aktivitetsudvalgets beretning:
Årsberetning fra aktivitetsudvalget 2017
Nose Work, Balance, kropskontrol og selvtillid, Rally, LP, raceparade, vognkørsel, trænerseminar
og massage til hverdagsbrug er overskrifter for arrangementer som aktivitetsudvalget har stået for
i det forgangne år.
Aktivitetsudvalgets medlemmer planlægger og laver aftaler via internettet, så vi bruger ikke vores
tid på fysiske møder. Vi arbejder via en facebook-gruppe som er et hurtigt og effektivt medie til
den slags arbejde vi har at gøre med i udvalget. Medlemmerne i udvalget er vakse til at komme
med ideer som bliver diskuteret i gruppen og hurtigt kan vi tage beslutninger, aftale hvem-gørhvad og aflægge beretninger om hvordan et arrangement er forløbet. Det fungerer rigtig fint for
os som udvalg.
Vi har afholdt 2 introduktioner til Nose Work i 2017 - først et i februar på Sjælland, hvor Lene
Hadbjerg var instruktør og senere på foråret i april et i Esbjerg, hvor Pia Hansen-Schwartz var
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instruktør. For at få balance i geografien er der planlagt en nose work-dag i det nordlige jylland - i
marts 2018 i Aalborg med Pia som instruktør. Alle nose work-arrangementer har hurtigt været
optaget og de medlemmer, der har deltaget har meldt tilbage, at nose work i den grad er en god
aktivitet for berner sennen. Så hermed en opfordring til at finde et nose work-kursus og komme i
gang - det er så sjovt og givtigt for samarbejdet med din hund.
I maj var aktivitetsudvalget vært ved et arrangement i Midtjylland, hvor balance, kropskontrol og
selvtillid hos vore hunde var i fokus. Mange havde gode oplevelser på parkour-banen hos Svend
som førte os sikkert og godt gennem øvelserne.
Hasmark 2017 bød på 46 starter i Rally og LP og en masse flot arbejde med lydighedshundene.
Arrangementet gav et overskud på kr. 3060,-. Vi har i udvalget bestemt at vi køber et nyt telt som
kan bruges ved vore arrangementer.
I starten af september var en del af udvalgets medlemmer værter i vores stand på Store Hestedag.
Arrangementet Store Hestedag, som tiltrækker ca. 22.000 besøgende, har efterhånden fået
opbygget et stort område med hundeaktiviteter og racestande. Vi deltog i raceparaden med 6
Berner Sennen og havde besøg af mange af de interesserede på vores racestand.
Senere i september var vi hos Connie Norup i Sdr. Stenderup ved Kolding til et arrangement om
vognkørsel. Majbrit Magaard var instruktør og guidede et fuldt hold igennem hvorledes man kan
starte vognkørsel med sin Berner Sennen. Dette arrangement blev starten på et arbejde med at få
mere gang i vognkørsel i DBSK. I første omgang er der arbejdet med at få fat i materialer til en
vognkørselsbane som Træningsplads Als/Sundeved har investeret i og søgt et tilskud til hos
klubben. Herefter har bestyrelsen overtager arbejdet med at få stablet et vognkørselsudvalg på
benene, som skal sikre at der bliver mere fokus på vognkørsel - både som hyggeaktivitet og som
konkurrenceaktivitet.
Trænerseminaret blev afviklet i Hedensted med 8 deltagere fra 5 træningspladser. Emnet var
”back to basic” hvor vi fik en genopfriskning af hvordan man planlægger et træningsforløb og
øvelser efter hundenes niveau.
Årets sidste arrangement hvor aktivitetsudvalget var vært var en introduktion til massage.
Arrangementet blev flyttet fra november til januar på grund af manglende tilslutning. Da
arrangementet blev flyttet blev pladserne hurtigt besat og tilbagemeldingerne fra dag var meget
positive.
Vi i aktivitetsudvalget vil gerne sige tak for tilslutning til vore arrangementer i 2017 og vil gerne
have input fra medlemmer til nye og spændende aktiviteter.

Udstillingsudvalgets beretning:
Der skulle igen rokeres lidt rundt i udvalgets medlemmer. Tre medlemmer valgte at træde ud af
udvalget. Jens Ramsing, Per Randløv Petersen og Monica Rasmussen. Vi vil gerne takke Jens, Per
og Monica for jeres arbejde i udvalget.
Det efterlod resten af medlemmerne med en ny arbejdsfordeling og de tilbageværende medlemmer har ydet en kæmpe indsats for at få resten af udstillingsåret afviklet. Lisbet Ramsing
trådte ind i udvalget i stedet for Jens, hvilket var en god løsning, da Lisbet kunne overtage de
opgaver Jens havde samt bidrage med sin erfaring og viden på dommerområdet.
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Udstillingsudvalget 2017 bestod af: Gitte Nielsen, Formand, Jeanette Damm Lerskov, Fie Basbøll,
Louise Nielsen og Lisbet Ramsing.
I årsberetningen fra sidste år havde vi følgende mål vi gerne ville arbejde videre med i 2017.
Målsætning for 2017
Jubilæumsåret 2018
Opdateringer på Facebook
Udstillingsmiljøet
Fotokonkurrencer (Hashtag#)
Tilbud om ringtræning kort før udstillingerne til de udstillere der har brug for dette.
Vi har i det meste af 2017 brugt tid på af planlægge Jubilæums udstillingen i Hasmark. Der er
mange opgaver forbundet med Hasmark 2018 og samtidig skulle de planlagte 2017 udstillinger
gennemføres. Der har været en stigning af antal tilmeldte hunde og det er jo rigtig positivt. Babyer
og hvalpe antallet er stadig stigende. Juleudstillingen i Strib afsluttede året og det var en kæmpe
succes da julemanden dukkede op i Barn og Hund. Vi havde en klar fornemmelse af at de ydede en
meget bedre service i år i forhold til tidl. Vi har derfor besluttet at blive i Strib. 2017 efterlader
udvalget med stort håb om et godt udstillingsår 2018.
Facebook bliver brugt flittigt og vi syntes at feedbacken på vores opslag er stor. Det er en rigtig
god måde at få informationer hurtigt ud til jer. Vi kan se at i tager opfordringen til at dele vores
opslag til jer, og vi fornemmer at informationerne når rigtig langt ud.
Udstillingsmiljøet var et punkt vi rigtig gerne ville følge op på. Vi drøftede i udvalget at det faktisk
ikke var særlig rart at være en del af. På udstillingerne har vi opfordret til at holde den ”gode og
rare tone” Og som vi tidligere har skrevet, man behøver ikke være venner med alle, og man kunne
vælge at trykke på ”PYT” knappen eller respektere andre udstillere på en ordentlig måde. Vi vil dog
gerne fremhæve at vi alle i udvalget har en fornemmelse af at det faktisk er blevet bedre, både
omkring og udenfor ringen. Vi fornemmer at der er en rigtig god stemning, og det har vores
dommere også lagt mærke til når de har besøgt vores udstillinger. Måske vi bare skal blive bedre
til at trykke på ”PYT” knappen.
På Hasmark 2017 søsatte Fie Basbøll projekt ”Hashtag# ”, det viste sig at være en rigtig stor
succes. Der blev uploaded over 300 billeder i weekenden med mange sjove øjeblikke fra
weekenden. Vi vil gerne gentage succesen i 2018.
Tilbuddet om ringtræning har ikke været så godt. Vi har ikke været gode nok til at få vægtet det
højt. Tiden er en vigtig faktor. Vi tager en drøftelse i udvalget om hvordan rammerne skal være for
tilbuddet.
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DBSK har i 2017 afholdt 9 udstillinger. For 4. år i træk øges tilmeldingsantallet.
ANTAL TILMELDTE HUNDE PÅ VORES UDSTILLINGER inkl. (Babyer & Hvalpe)
UDSTILLING
2014
2015
2016
NYBORG 2 DAGE
144
(26)
190
(24)
199
(25)
HÅRLEV/SLAGELSE
52
(8)
82
(14)
63
(13)
OTTERUP 2 DAGE
224
(33)
216
(32)
243
(22)
KØGE/ ODENSE
61
(19)
HÅRLEV/SLAGELSE
57
(14)
79
(18)
72
(19)
AARS
74
(13)
73
(11)
58
(14)
STRIB
89
(25)
89
(22)
108
(32)
IALT
640 (119) 729 (121) 804 (144)
Der har været en fremgang på 35 tilmeldte hunde i 2017.

2017
179
(33)
83
(16)
257
(34)
74
(9)
68
(13)
74
(14)
104
(28)
839 (147)

DANSKE CHAMPIONS 2017
Tjofselinas Z Derio
Kjær's Dancing With Charlie
Lady Xiera's Paprika
Kristianslyst 's Becca
Berner-Emmas Babette
UDENLANDSKE CHAMPIONS 2017
Nyota van't Stokerybos
Bernljungens Heffa Klumpen
Berner-Emmas Choppy Child of Denzel
Berntiers Just What I Need
Berntiers Quest For Gold
First My Kiss Alexberns
Kronblommas Yamas
Ludvig Lillemann av Hiselfoss
Graham Green Di Ricasso
Bernerdalens Lovely Linus

Fortuneia Uncle Aramis
Gerogeous Mc. Gregor V. Rummelsbach
Berntiers On Demand
Stora Brogårdens Listiga Lisa
Querida Qarmen Av Hiselfoss
Tjofselinas Alisa
Michikos Aiko
Ramona Av Hisselfoss
Berner Villians Erina Emmy

JUNIOR KLUB CHAMPIONS 2017
Werner Wix
Vida Valentina av
Xtraspecial
Hiselfoss

KLUB CHAMPION 2017
Harthin´S O´neill

Veteran Klub Champions 2017
Sennetta’s Columbo
Berner Emmas Babette
Michikos Aiko

TRIBLE WINNER 2017
Sennetta’s Columbo
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Økonomi:
Vi har modtaget nedenstående opgørelse fra klubbens kasserer
Indtægter udstillinger
Indtægt
Udgifter
Halleje
Præmier & gaver
Præmiekuponer
Kataloger
DKK Resultatkørsel
Dommer/ringpersonale
Diverse til udstilling
I alt
Total Udstilling

2015
241.900
2015
-20.930
-31.541

2016
257.321
2016
-21.161
-23.836
-14.863
-6.477
- 6.524
-15.697 -16.750
-65.662 -82.977
- 3.482
-25.809
-155.950 -191.920
85.950
65.401

2017
279.454
2017
-17.102
-27.960
-3.725
-6.343
-31.414
-91.657
-20.931
-199.132
80.322

Speciel tak til
Vi har gjort stor brug af Tine Klosters grafiske evner i 2017. Vi vil derfor gerne sige mange tak for
din altid store hjælpsomhed og det flotte arbejde du laver til os.
Vi vil også gerne takke jer udstillere der stiller op når vi skal klargøre eller rydde op efter os, det er
altid dejligt at få noget hjælp.
Vores sponsorer som i høj grad er med til at gøre det hele lidt sjovere på udstillingerne
Royal Canin
Coat Care
Butik Balou
Målsætning for 2018
Der vil ikke være så mange nye mål, da vi har rigeligt med opgaver i jubilæumsåret.
1. Vi vil på udstillingerne opstille en kasse til ROS / RIS. Det ville være rigtig godt hvis vi kunne
medinddrage jer udstillere. Ligeledes er der en mailadresse uu@berner-sennen.dk der også
kan benyttes. Selvfølgelig er vi også modtagelige på selve udstillingen, men risikoen for at
vi glemmer vigtig info fra udstillere er pæn stor, da der er så mange opgaver på selve
udstillingsdagene.
2. Fotografer søges. Dette emne er beskrevet i det 1. BB i 2018. Vi håber rigtig meget at der
er nogen der kunne tænke sig at påtage sig opgaven. Det er trist at vi ikke bidrager til
udstillingshistorien når der ikke bliver taget billeder. BB er altså også sjovere at læse, hvis
teksten bliver fulgt op af billeder.
3. At vores nye medlem Randi Bjørn falder godt til i udvalget og får tildelt nogle
arbejdsopgaver. Randi tiltrådte vores udvalg i Nyborg 2018.
4. At nå de opgaver der ligger i vores årshjul.
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5. At få nye tæpper til Slagelse og Strib. Vi har fået etableret en kontakt til Odense
Kongrescenter. De kontakter os når vi kan komme og hente gratis tæpper. Vi har fortalt
hvilken farve vi ønsker og hvor mange m2(ca. 200). Det kræver dog at vi kan rykke ud med
kort varsel, men det har vi løst i udvalget.
Alle i udvalget er parate til at fortsætte og vi bruger alle ressourcer på at blive klar til de
kommende udstillinger og specielt Hasmark 2018 som bliver klubbens jubilæumsudstilling.
På vegne af DBSK Udstillingsudvalg.
Gitte Nielsen
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Bilag 1. Indkomne forslag
Forslag 1, fremsendt af Gitte Nielsen:
Forslag til ændring af kørselsgodtgørelse for udvalgsmedlemmer i Dansk Berner Sennen Klub.
Medlemmer af udstillingsudvalget ønsker at fremsætte forslag om at Dansk Berner Sennen Klub
følger statens høje takster til beregning af kørselsgodtgørelse til klubbens udvalgsmedlemmer.
Nuværende:
Ingen i den nuværende bestyrelse ved hvem, hvordan eller hvornår det er blevet besluttet at der
udbetales kørselsgodtgørelse efter statens lave takst (kørsel med dommer afregnes til den høje
takst). Det skaber en stor ulighed i vigtigheden af det arbejde udvalgsmedlemmer udfører samt en
påføring af en helt urimelig udgift.
Fremtidig:
Dansk Kennel Klub udbetaler kørselsgodtgørelse efter statens høje takster. Derfor stiller vi forslag
om at Dansk Berner Sennen Klub følger DKKs regler for kørselsgodtgørelse. Så undgår vi tvivl og
skævvridning i udvalgsarbejdet.

Forslag 2, fremsendt af Gitte Nielsen:
Forslag til ændringer af Udstillingsudvalgets konto:
Nuværende:
På GF 2017 blev det besluttet at alle udvalg skulle have deres egne kasser. I referatet fra
bestyrelsesmøde af 18/6-2017 fremgår det at ” Udstillingsudvalget beholder deres kontokort”.
Ordningen er ikke længere holdbar og tidssvarende. Klubkortet anvendes uhensigtsmæssigt i
forhold til gældende regler.
Fremtidig:
Udstillingsudvalget forslår derfor følgende ændring af kontoopbygning i Udstillingsudvalget:
Der oprettes en underkonto(kassebeholdning) til den eksisterende DBSK konto. Hertil tilknyttes 2
udvalgsmedlemmer (formand samt andet udvalgt medlem), som får netadgang og kort til
underkontoen. Kassereren skal selvfølgelig også have netadgang til den konto. Hermed lettes
vores arbejde rigtig meget da vi ikke skal involvere vores private konti i klubbens arbejde og
efterkomme reglerne på området.
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Bilag 2. Opstilling til bestyrelsen.
Maria Harthin Andersen

Jeg har valgt at stille op til bestyrelsen for endnu en periode. Jeg har siddet i bestyrelsen i 2 år, og
har fungeret som formand begge år.
Jeg havde ikke tidligere erfaring med klubarbejde, men jeg føler at jeg har lært meget de sidste to
år, og er klar til at arbejde endnu mere for vores klub og race.
Jeg har i min tid som formand skabt positiv kontakt med rigtig mange, og jeg er stor tilhænger af at
der er et godt samarbejde i alle led af klubben. Jeg går ind for styrket samarbejde og at der er
generel åbenhed og tolerance overfor hinanden. Konflikter og negativ stemning sætter ofte
arbejdet tilbage, og jeg har ønsker om en klub der fungerer på alle områder. Klubben er kun så god
som vi selv gør den til, og et godt samarbejde starter ofte hos os selv.
Jeg blev færdiguddannet som socialrådgiver i januar, og har i mine mange timer med
kommunikation erfaret, at et godt samarbejde langt henad vejen også kommer herfra. Dette føler
jeg, at jeg kan tage med i mit arbejde i klubben.
Jeg har stået for forskellige ting i arbejdet i klubben, som f.eks hvalpepakker og udstillingshitlister.
Jeg får ofte mange e-mails som skal behandles og videresendes til de rette, kontakt til DKK og
generelt telefonisk, skrifteligt og personligt kontakt med klubbens medlemmer og andre med
relation til vores klub. Jeg er klar til at have endnu mere kontakt til jer alle og til at arbejde for jer
og vores skønne race.
Jeg har haft berner sennen i mit liv siden jeg var 1 år gammel. Jeg bliver 30 i år, og kærligheden for
racen er kun vokset år for år. Jeg kom med i mine forældres kennel da jeg blev 18 år, og har siden
været en meget aktiv del af kennel Harthin, både på udstillingsfronten, opdrætsfronten,
træningsfronten m.m. Jeg bliver ved med at lære om vores race, og lære noget nyt for hver
kombination af hvalpe vi laver, og for hver hund vi har hjemme. Vi vægter både sundhed,
temperament og udseende meget højt og bestræber os på at kunne få det hele i vores hvalpe. Det
er ikke altid det lykkes, og vi forholder os åbne og ærlige omkring de hvalpe vi laver og de hunde vi
har. Jeg er rigtig glad for at udstille og har haft fornøjelsen af at vise nogle pragtfulde hunde frem
gennem årerne. Jeg var første gang i ringen som 4-årig og har været solgt lige siden. Jeg har
deltaget i mange forskellige kurser omkring hunde og adfærd, og har været hjælpetræner på et
hvalpehold nogle sæsoner. Jeg følger med i hvad der rører sig i ind-og udland omhandlende vores
race og hunde i det hele taget.
Vores hunde bliver trænet fra ganske små på vores lokale træningsplads, og vi bruger meget af
vores tid på at tage på tur i skoven eller ved havet, træne, hygge, groome m.m. Foruden mine to
børn, så omhandler det meste af mit liv berneren og jeg er dedikeret til denne race 100 %. Jeg er
glad og ydmyg over, at jeg har haft mulighed for at være med helt fra barnsben, og jeg kunne ikke
forestille mig et liv uden denne pragtfulde race.
Hvis nogen skulle sidde inde med spørgsmål så er I altid velkommen til at kontakte mig på
maria_harthin@hotmail.com eller 51971650
Med venlig hilsen
Maria Cecilia Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
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Werner Bartsch

Kære medlemmer Jeg stiller op til genvalg til bestyrelsen i DBSK. Jeg har siddet i bestyrelsen de
sidste 2år og har varetaget arbejdet som kasserer. Desuden har jeg begge år været udpeget af
bestyrelsen til at arbejde i avls- og sundhedsudvalget. Især arbejdet i ASU ligger mig på hjertet. Der
er mange udfordringer og tiltag, som man skal tage stilling til, for at fremme sund avl og forhøje
Berner Sennen hundens levealder og her gør ASU´s medlemmer et stort stykke arbejde. Jeg har i
de sidste 2 år besøgt flere kurser og gennemgået DKK´s opdrætter uddannelsen for at få en
grundigere viden om vores race. Hovedarbejdet i bestyrelsen var kasserer jobbet, som er meget
tidskrævende, men samtidig også spændende. Jeg ser det som min opgave som kasserer ikke
alene at forvalte klubbens konti og bogføre, men også at undersøge ekstra høje udgifter. Mit
højeste anliggende som medlem af bestyrelsen vil altid være at fremme sundhed og avl efter
klubbens etiske anbefalinger for vores dejlige race.
Med venlig hilsen Werner Bartsch
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Lisbet Utke Ramsing

Jeg vil gerne opstille til valg til Dansk Berner Sennen klub´s bestyrelse
Jens har ikke ønsket at genopstille, jeg har derfor besluttet mig til at opstille i stedet, for at støtte
klubarbejdet, ved at bidrage med de erfaringer jeg har gjort mig efter mange års bestyrelses
arbejde i DBSK, samt avl på vores race og som international dommer.
Jeg har været medlem af klubben siden 1978.
Jeg blev i 1981 klubbens første redaktør, og i perioden fra 1982 og til 2002 har jeg været medlem
af klubbens bestyrelse, - de sidste 12 år var jeg formand.
Jeg har i nogle af årene også været formand for klubbens avlsudvalg.
Jeg stiller ikke op for at blive formand, men fordi at jeg ønsker at støtte det medlem, som på
værdig måde vil påtage sig ansvaret.
Jeg er født i 1949, og har i over 20 år haft min egen hunde trimmesalon i Rungsted.
Jeg er gift med Jens Utke Ramsing, med hvem jeg siden 1984 har opdrættet Berner Sennen med
kennel navnet Sennettas.
Min første Berner Sennen var født i 1972.
Jeg har været aktiv udstiller fra starten, og har i årenes løb udstillet vores opdræt i stort set hele
Europa, hvor jeg har haft den glæde, at vinde mange store udstillinger. Vi har således haft
adskillige Verdens- og Europavindere, samt internationale champions m.v..
Jeg gennemførte i 1990 min dommer uddannelse på Berner Sennen, og i dag er jeg dommer på
alle racer i FCI grp. 2. og 10., samt en række andre racer i de øvrige FCI grupper.
Som dommer har jeg dømt i en stor del af verdenen, og har haft den ære, at være dommer i stort
set alle de lande der har en special klub for Berner Sennen i Europa, der udover har jeg dømt
Specialtys i Australien og Canada samt flere gange i USA.
For mit arbejde for Berner Sennen racen, har jeg modtaget Dansk kennel klub Guldnål, samt
DBSK´s hæderstegn.
I Tyskland er jeg hædret med klubbens sølvnål.
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Linda Hjort

Hej – Jeg hedder Linda Hjort, er 40 år og bosat på Fyn. Jeg er gift med Søren og sammen har vi 2
piger, Kirstine på snart 7 år og Josephine som fylder 12 til sommer. Jeg læser til sygeplejerske, men
arbejder også som social- og sundhedsassistent på OUH. 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 4 år og en pragtfuld hund.
Orlando og jeg deltager i de udstillinger, vi har tid og fri til. Tidligere har vi trænet rally samt
softagility – KTH har også været forbi vores næser. Næste projekt bliver uddannelsen som sporinstruktør, hvor Orlando vil blive en stor del af dette. 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.
Inge Bibby

Jeg vil gerne genopstille til Avls- og Sundhedsudvalget 2018. Jeg føler, vi har så mange skibe i søen,
som jeg gerne vil følge, at vi har fået et frugtbart samarbejde i gang i klubben, samt at der er
emner nok at tage fat på.
Lidt om mig: Har haft flere Berner Sennen hunde gennem årene. Fik den første i 1976. Havde
første kuld i 1984 og fik kennelmærket Fensholt´s få år efter. Er nu ved R-kuldet. Har lige nu tre
Berner Sennen tæver og en Norfolk Terrier samt er medejer af en bernerhan.
Gennem årene har jeg i flere perioder siddet i avlsrådet i forskellige sammensætninger, har siddet
i bestyrelsen og i forskellige kredsbestyrelser i både DBSK og DKK. Sidder nu også som DBSKs
repræsentant i Bernese International Working Group, som beskræftiger sig med sundhed i racen.
Jeg vil gerne arbejde for fortsat udveksling af viden om sundhed via foredrag, IWG aktivitet,
kontakt til DKK og KUlife samt internationale og danske klubber. Jeg ser mig selv som formidlende
medlem af udvalget og ikke som politibetjent, som skal straffe for småovertrædelser af diverse
regler og forordninger. Det store mål må være at få vore elskede bernere til at blive ældre end
tilfældet er lige nu. Og det vil jeg gerne arbejde for.
Venlig hilsen Inge Bibby.

Erling Kolding-Jacobsen

Til generalforsamlingen den 14. april 2018, opstiller jeg som kandidat til valget som medlem af
Avls- og Sundhedsudvalget i Dansk Berner Sennen Klub. Jeg er for nuværende medlem af
avlsudvalget på andet år, og i de 2 år har vi i dette avlsudvalg haft et rigtig godt samarbejde, som
har arrangeret og gennemført flere gode arrangementer for vore medlemmer, - blandt andet også
et avlsgodkendelses arrangement, som gennem lang tid har været et stort ønske blandt
medlemmerne.
Gennem årene her i Dansk Berner Sennen Klub, hvor jeg også tidligere har været valgt ind i Avlsog Sundhedsudvalget, - har jeg deltaget i mange seminarer og kurser om sundhed og avl, - i såvel
udland som herhjemme, - og jeg deltager fortsat med stor interesse i kurser og seminarer, der
relaterer til Berner Sennen racen.
Jeg vil gerne fortsat være med til at arbejde for bernernes udvikling, sundhed, levealder, og mere
viden om reproduktion. Alle er ting, som har stor betydning for vore bernere, men som også har
stor betydning for os som bernerejere.
Privat bor jeg sammen med Else-Marie og vore bernere på en ejendom med 15 ha., som er
omgivet af 450 ha. skov, så vi har masser af tumleplads.
Vi fik vores første Berner Sennen i 1972, og har haft bernere siden, og i år 2000, fik vi
Kennelmærke og begyndte at interessere os for avl, opdræt og udstilling, - og (næsten) al min tid
er viet til vore bernere, - og gennem årene med vore bernere i vores kennel, har jeg erhvervet mig
en stor viden og erfaring om Berner Sennen racen.
Jeg mener derfor, at jeg er ”godt klædt på” til en plads i det kommende Avls- og Sundhedsudvalg.
Hovborg den 02.03.2018
Erling Kolding-Jacobsen
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Dorte Hammerich

Jeg, Dorte Hammerich, ønsker at opstille til DBSK´s Avls- og sundhedsudvalg. Jeg har siden
generalforsamlingen i 2017 siddet som 1. suppleant i udvalget. I det forgangne år har et velfungerende udvalg beskæftiget sig med mange forskellige opgaver og aktiviteter, jeg har fundet
arbejdet i udvalget særdeles spændende og har fortsat mod på at løfte udvalgsopgaver af praktisk
såvel som teoretisk karakter.
Jeg er opvokset med jagthunde, som jeg trænede for familien, markprøver mm. lige som jeg deltog
som hundefører på diverse jagter. Min mand Stig og jeg fik vores første fælles hund i 1980
(Labrador) og har siden været langt omkring i hundeverdenen, både hvad angår hunderacer og
sport.
I 1992 blev vi bidt af arbejdet for rekonstruktion af Broholmerracen og havde i mange år en dejlig
hanhund. Da vi mistede ham i en høj alder, havde vi svært ved at finde en Broholmer, som kunne
blive en værdig efterfølger, så vi besluttede at se os om efter en anden race. Vi valgte, at vores
næste hund skulle være en Berner Sennen hund. I 2007 flyttede Lillestrand´s Lotus ind på gården der er bare lige det ved Bernere, man kan ikke nøjes med en J - siden har yderligere 4 Bernere
sluttet sig til flokken. Lotus blev 10 år og 10 dage og vi måtte aflive en dejlig han på 6½ måned
p.g.a. vækstzoneproblemer i forbenene. Bestanden består i dag af to unge Berner tæver, en tæve
hvalp samt en Aussie.
Vi har altid haft et ønske om at opleve det fantastiske ved at avle egne hunde og det skal nok også
lykkes en dag J Ud over at være DKK uddannet opdrætter med kennelmærket Hammerich´s
Magic Bernese Mountain Dogs, er jeg uddannet instruktør og har undervist hundeførere i mange
år, nu bruger jeg fritiden på mine egne hunde, som jeg træner og konkurrerer med i flere forskellige discipliner og som I ved, også udstiller en del…
Hvis I stemmer mig ind i Avls – og sundhedsudvalget, så får i et aktivt og lydhør udvalgsmedlem,
som medlemmerne kan henvende sig til med spørgsmål, ideer og ønsker. I får tillige et medlem
med naturvidenskabelig / akademisk baggrund, der ikke ynder at drage konklusioner uden at have
sat sig grundigt ind i emnerne. I får et medlem der brænder for racen, dens sundhed og fremtid og
så får I et medlem, der ønsker et positivt og konstruktivt samarbejde med jer, bestyrelsen samt
øvrige udvalg til gavn for DBSK.
Med venlig hilsen
Dorte Hammerich
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Vejledning vedr. valg til Avls- og Sundhedsudvalg:
Der skal vælges 2 personer til udvalget og 1 suppleant
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 2 kandidater pr. stemmeseddel.
De kan afleveres personligt ved generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær.
Ved fremsendelse skal stemmesedlen være sekretæren i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen –
dvs senest d. 10/4.
Stemmesedler skal være fremsendt eller afleveret i lukket kuvert med tydelig navn og adresse for afsender.

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
Inge stemme.
Bibby
Der
må maxJacobsen
stemmes på 5 kandidater pr. stemmeseddel.
Erling
Kolding

Dorte Hammerich
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✂

Inge Bibby
Erling Kolding Jacobsen
Berit
Bang
Dorte
Hammerich

Gitte Høy Nielsen
Per Randløv Petersen
Monica Østergaard Rasmussen
Lars Bibby
Linda Hjort

✂

Inge Bibby

Erling Kolding Jacobsen
Dorte Hammerich
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Billeder

Barney nyder livet i fulde drag - og har det fulde
overblik her

Barney tænker at det ikke er nogen
sag at vælte denne sten

Barney er blevet poleret
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Kannehill´s Barney leger Søren Spætte

Mira fra Kennel Amazing Tiklo. Mira 9 mdr. i Berner
paradis Norge Jan. 2018

Mira fra Kennel Amazing Tiklo. Mira 9 mdr. i Berner paradis Norge Jan. 2018
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