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Info

Fotokonkurrencen: Devael full steam ahead (Matti ) indsendt af Christian Niss og Mia Thygesen.

Udgivelser og deadlines i 2014: Februar - 10. januar, april - 10. marts, juni - 10. maj, august - 1. juli, 
oktober - 10. september, december - 10. november.

Filtyper og krav til fotos: Vi kan bruge jpg, jpeg, tiff og bmp. Til billeder inde i BB kan næsten alle 
billeder taget med et digitalt kamera bruges. Til forsiden kræves dog en opløsning på min. 180 dpi.

Det vil være en stor hjælp, hvis billedet navngives med en beskrivelse af billedet. Billeder indsendt 
til BB kan også blive brugt på vores hjemmeside.

Dansk Berner Sennen klubs kontonr.: 1551 009443665, giro 944-3665
Kræftkontoen: 1551 0010652073
Udstillingskontoen: 1551 60083630
Opdrætterlisten: 1551 3737206807
Tilskudskonto til Styringsgrupper og Træningspladser: 1551 10973457

Klubbens hjemmeside: www.dbsk.dk

Redaktion
Materiale sendes til: Nefer Johansen-Ossian · Horsebækvej 60 · 5450 Otterup · tlf. 2194 1667 · e-mail: bernerbladet@gmail.com 
Ansvarshavende redaktør: Kurt Thomsen · Råsøvej 54160 Herlufmagle · tlf. 57 64 25 00 · kurt@favitea.dk
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Nyt fra bestyrelsen

NYT FRA BESTYRELSEN

Det er måske nok en lidt misvisende titel denne 
gang. Når det læses er generalforsamlingen d. 5. 
april overstået.

Når man ser på det materiale, der blev sendt ud 
til alle medlemmerne inden, kan man godt gætte 
på at det ikke har været den mest ophidsende 
generalforsamling i klubbens historie. Ingen 
indkomne forslag, ikke én der havde ideer eller 
forslag til ændringer eller nye tiltag.

Igen i år var der ikke opstillet kandidater nok. Ud 
af klubbens 700 medlemmer var der ikke stor 
nok interesse for klubbens arbejde, til at klubben 
kunne få en fuldtallig bestyrelse og et fuldtalligt 
avls - og sundhedsudvalg. Det var endda over et 
år siden vi åbent fortalte, at dette ville blive vores 
sidste år i klubbens bestyrelse. Det kunne måske 
tegne lysere for fremtidens aktiviteter.

Men så alligevel er det lykkes at få et helt nyt 
aktivitetsudvalg op at stå. De er i fuld gang med 
at planlægge både LP og Rally prøver på Hasmark 
og et foredrag i efteråret. Held og lykke til jer, til 
jer andre husk at bakke dem op!

Erika Bromose har af helt private årsager valgt 
at stoppe, som hvalpeformidler. Fire små børn, 
fuldtidsarbejde og hvalpeformidling, det hang 
ikke sammen. En af klubbens meget erfaren-
de hanhunde ejere har takket ja til at blive ny 
hvalpeformidler og det glæder os meget at byde 
velkommen på den post til Finn Katberg.

Berner Bladet får ny redaktør, nemlig Nefer Jo-
hansen-Ossian, som ikke bare vil være redaktør, 
men også sætte bladet op. Det firma hun arbej-
der i, vil overtage trykningen og sende bladet ud.
Hver gang vi har skiftet redaktør er der sket 
noget nyt med bladet og det vil der med garanti 
også denne gang. Men husk Bladet bliver ikke 
bedre end I gør det til, send billeder, historier, 
ideer og viden ind. Det kunne blive til gavn for 

dem, der læser bladet, at du videre gav dine 
erfaringer.

Der sker en masse ændringer på en lang række 
områder, se meget mere om dette inde i bladet.

Vi vil ikke mindst ønske den nye bestyrelse alt 
mulig held og lykke med det fremtidige arbejde. 
Der er nok at tage fat på. Vi føler vi trods alt 
forlader en klub med en masse muligheder og en 
sund økonomi. Der er skabt en masse aktivitet, 
og vi ved, I har en masse gå på mod.

Det har været nogle spændende år med en 
masse gode oplevelser og med masser af kontakt 
til jer ude omkring - på træningspladser, udstillin-
ger, foredrag og gåture. Det har været dejligt at 
møde alle de dejlige hunde, hvalpe og veteraner, 
udstillingshunde og klappehunde.

Vi glæder os til at møde jer og jeres hunde rundt 
omkring til nogle af klubbens mange forskellige 
aktiviteter.

Tak for en masse gode oplevelser.

Mange hilsener 
Jeanette Michelsen, Kurt Thomsen og  

Dorte Paludan

BerneseKiss’ Aisha og Anton  
nyder hinandens selskab <3
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Den gl. redaktør siger farvel...

DEN GL. REDAKTØR SIGER FARVEL...

Dette bliver det sidste Bernerblad med mit po-
teaftryk, og jeg har bestræbt mig til det yderste 
på, at det bliver en afsked uden glemte bidrag 
fra nogen. Redaktørens værste mareridt er at 
opdage en mail, der har forputtet sig et forkert 
sted - og at en læser kigger forgæves i bladet 
efter sit indlæg, som måske endda handlede om 
et arrangement, som nu ikke bliver annonceret. 

Jeg kan ikke længere huske, hvornår jeg for 2. 
gang overtog redaktørjobbet, men det er sikkert 

7-8 år siden. Det har været år med både op- og 
nedture for bladet. Op til de fleste udgivelser 
har min mailbox været ved at sprænges af ikke 
mindst billeder til fotokonkurrencen, og det har  
til tider været ret arbejdskrævende at få sparket 
et blad af sted. Men det var faktisk sjovt, at der 
var så mange, der ville have noget med.

Men det er desværre ved at være et par år siden, 
at stofmængderne jævnligt sprængte grænsen på 
de 56 sider. Det synes som om, at interessen for 
at vise nogle sjove billeder af sin hund frem eller 
at nedskrive en lille historie om dens gøren og 
laden er svundet ind til noget nær ingenting. Og 
hverken muntre opfordringer eller sure opstød 
har kunnet ændre på dette.

Derfor er det måske (vi kan da håbe!) det rigtige 
tidspunkt, at en ny redaktør tager over. Det er en 
opgave med udfordringer i, at få vendt bøtten, 
men jeg tror, at nye øjne på tingene kan se nye 
muligheder for at engagere læserne lidt mere 
igen. For det sker ofte, at friskheden viger for 
rutiner, når de samme personer skal løfte de 
samme opgaver år ud og år ind. Og  det går også 
lettere galt, fordi opmærksomheden ikke bliver 
ved at være helt på toppen.

Selvom det ikke er uden en fornemmelse af at 
være kørt lidt træt, jeg forlader skuden, har det 
dog langt det meste af tiden været sjovt at være 
redaktør. Nu håber jeg bare, at I læsere vil give 
Nefer en god modtagelse og komme lidt mere på 
stikkerne med at hjælpe hende til at få en flyven-
de start på redaktørjobbet. 

Tak for alle jeres indlæg og billeder gennem åre-
ne,  tak for de positive meldinger, I har givet mig 
i tidens løb - og undskyld de smuttere, jeg fra tid 
til anden har gjort mig skyldig i.

Jens Jacob Paludan

Reika - 11 år den 13. marts
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Velkommen til den nye redaktør

VELKOMMEN TIL DEN NYE REDAKTØR

Mit navn er Nefer Johansen-Ossian – jeg er snart 
40 år – og bor med min mand Kim og vores 2,5 
årige bernertæve Nuga på Nordfyn. Det er vores 
første hund, men absolut ikke vores sidste. Vi er 
begge blevet smittet med berner virussen og vi 
nyder at deltage på de danske udstillinger. Her er 
der fyldt med hyggelige, rare og meget imøde-
kommende mennesker og deres dejlige hunde – 
og vi har fra dag ét følt os meget velkomne. 

Jeg er uddannet kontorassistent, men arbejder 
i dag som projektleder i en grafisk virksomhed 

i Odense – det er også herfra at BernerBladet 
trykkes og udsendes. 

Jeg glæder mig til at skulle arbejde med Berner-
Bladet og håber, at der vil komme rigtig mange 
billeder og historier fra hele landet. Både de 
sørgelige og de sjove. Hver især har vi alle haft 
oplevelser med vores hunde, som vi gladeligt 
deler på facebook og lignende – lad os da få 
nogle af de historier eller billeder med i vores 
medlemsblad.

Nefer

Nuga (Harthins Next to Nicole)

Nefer
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Still going strong 

Hvem er den længst levende berner  
i danmark?

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
Husk at oplyse hundens stambogsnavn, stambogsnr, fødselsdag og forældrene 
med stambogsnr. også.
Du må gerne sende billede med til brug i bladet, husk kvaliteten skal være god nok.
Troværdighed af denne liste er vigtig, husk derfor også at afmelde hunden,  
når den ikke er længere.

Født Køn Navn Far Mor

01.01.1999 Tæve Sennetta’s Fanny Dajan Von Der 
Hausmatt

Cira Vom Hollerblick

14.08.2000 Tæve Ber Moscow’s Miss Anastasiya Macis Kempe-dansk  Bersenna’s Scarlet

01.09.2000 Tæve Herlatta’s Gipsy Tertzo’s Lady Killer Herletta’s Ditte

13.11.2000 Han Sennetta’s All-in-one Sennetta’s Sixten  Sennetta’s Babette

11.11.2001 Han Herletta’s Molotov Tertzo’s Lady Killer Herletta’s Odine

11.11.2001 Han Herletta’s Medoc Tertzo’s Lady Killer Herletta’s Odine

26.01.2002 Han Hansennens Halifax Okkie von Ramac  Hansennen’s Chiquita

19.03.2002 Han Aslaug’s Leopold Tertzo’s Lady Killer Bersenna’s Loulou

04.05.2002 Tæve Augusta Amordoro’s Victororry  Minnie

20.08.2002 Tæve Aslaug Bersennas Hamlet 
Prince Of Denmark

Ally

06.09.2002 Tæve Tertzo’s Moondance Tertzo’s Lady Killer Pettra v. Lehnwäldli

06.09.2002 Tæve Tertzo’s Moonflower Tertzo’s Lady Killer Pettra v. Lehnwäldli

22.09.2002 Han Apollo Tertzo’s Zachi  Duevang’s Maggie Mae

29.09.2002 Han Ber Moscow’s Kjartan Sennetta’s Sixten  Ber Moscow’s Miss 
Anastasiya

29.09.2002 Han Victordilu Duevang’s Nerman  Bersenna’s Toya

29.09.2002 Tæve Ber Moscow’s Elvira Madigan Sennetta’s Sixten  Ber Moscow’s Miss 
Anastasiya

27.10.2002 Tæve Von Pedersen’s Rippa Bianca Duevang’s Nerman  Von Pedersen’s Freja

13.11.2002 Tæve Bernerhøjen’s Britnei Bella Tertzo’s Lady Killer Tertzo’s Zalli

mailto:kontakt@kenne-kjaer.dk
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Født Køn Navn Far Mor

25.11.2002 Han Tertzo’s Waikomo ( Komo) Paskal  Tertzo’s Maze

13.03.2003 Tæve Duevang’s Reika Kuno Vom Ecke-Manns-
Hof

Duevang’s Majken

27.06.2003 Han Tertzo’s Miraculix ( Martell) Kohavens Cæsar Tertzo’s Pallas Athene

15.07.2003 Tæve Bernerhøjen’s Duchess Kohavens Cæsar Tertzo’s Zalli

05.08.2003 Tæve Kabi’s Funny Kabi’s Uzo Kabi’s Zola  

06.09.2003 Tæve Woekewhuwhu’s Chicanana Ugor von Sabwyjamer  Ayrin v.t Maroyke

08.09.2003 Tæve Harmony Regeta Garibaldi Cierne 
Kralovstvo 

Enulla Regeta

10.09.2003 Han Amigo Vollenweider’s Samson Zonso

29.11.2003 Han Tertzo’s Sibelius Tertzo’s Timba  Pettra v. Lehnwäldli

29.11.2003 Han Tertzo’s Bellman Tertzo’s Timba  Pettra v. Lehnwäldli

07.02.2004 Han Lille Strand’s Holger Festus Vom Bergfelder 
Land

Fenholt’s Java

11.03.2004 Han Victorcæsar Kohavens Cæsar  Von Pedersen’s Fazille

13.05.2004 Tæve Salomons Lærke Kabi’s Uzo  Salomons Zizi

13.05.2004 Tæve Euro Kensen Edna Kabi’s Shannon Mibu Ciana

19.05.2004 Han Von-Pedersen’s Urquell Kaizer Kohavens Cico Von Pedersen’s Fiffi

26.07.2004 Tæve Favitea’s Nanett Maglód-Falvi Iq Joker 
Junior  

Favitea’s De Merlot

05.09.2004 Han Bernerhøjen’s Gauthier Tannhauser Des hautes 
Vernades  

Tertzo’s Yalta

11.09.2004 Tæve Maglód-Falvi Never Let Down Maglód-Falvi Etalon 
“rocco”

Angie von Seckachtal

15.09.2004 Han Valiant Des Hautes Vernades Tannhauser Des hautes 
Vernades  

Tertzo’s Yalta

27.02.2005 Tæve ZuiZui’s Gucci Tertzo’s Timba  Nana’ Queenie

18.02.2005 Tæve Bernerhøjen’s Honey-Suckle 
Rose

Orkhan Des Hautes 
Vernades  

Tertzo’s Zalli

Still going strong
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Nyt fra aktivitetsudvalget

NYT AKTIVITETSUDVALG

Et nyt aktivitetsudvalg har set dagens lys. I star-
ten af februar var der indkaldt til møde mellem 
træningspladserne, og ved samme lejlighed blev 
det nye aktivitetsudvalg dannet.

Det tidligere aktivitetsudvalg har trukket et stort 
læs, og for at hjælpe os godt i gang, har vi fået en 
køreplan for de ting vi har ansvaret for.

Vores første store opgave bliver Hasmark i juni. 
Her skal vi arrangere LP og Rally. Det lyder må-
ske simpelt, men når man kun er vant til at nyde 
og ikke yde i forbindelse med prøver, så er der 
mange ting, at holde styr på.
Vi har afholdt første møde, fået fordelt opgaver-
ne , og samtidig er der flere der har tilkendegivet 
at de vil hjælpe os. Så vi er sikre på at det hele 
nok skal komme til at hænge sammen.

Et trænerseminar har også været oppe og vende. 
Det har ligget stille et par år, men nu håber vi 
at det kan komme til at køre igen. Om vi når at 
afholde et i år, og hvordan konceptet skal være, 
det skal vi have kigget på. Lige nu er al vores 
fokus på Hasmark.

Hitlisterne for LP og Rally fortsætter, men vær 
opmærksom på at det er en ny mailadresse 
resultaterne skal sendes til:  
hannebank@stofanet.dk

I det nye aktivitetsudvalg er vi 4 personer. For at 
alle ved hvem vi er, har vi valgt lige at skrive lidt 
om os selv, og vores interesser med vores hunde:

Jeg hedder Marianne Rasmussen og bor i Fre-
dericia sammen med Johnny og vore 3 Bernere, 
Jankie,Tzatziki og Only. Vi har haft Berner Sennen 
siden 1984, så vi kender alt til denne dejlige race.
Til daglig træner vi på Nørbølling Træningsplads 
ved Brørup og her er jeg med i Styregruppen. 
Jeg hørte at der manglede medlemmer til Akti-
vitetsudvalget så derfor prøver jeg dette af, og 

håber at jeg kan være med til at arrangere nogle 
gode arrangementer for vore medlemmer.

Mit navn er Louise Nielsen, jeg er 23 år gammel 
og bor sammen med min kæreste i Slagelse. Mig 
kender i nok mest fra udstillingsverdenen, da jeg 
udstiller min mors hunde (Gitte Nielsen) 
Jeg har desværre ikke selv nogle bernere, men 
dette ændres forhåbentligt snart. Jeg blev spurgt, 
om jeg ikke havde lyst, til at være med i aktivi-
tetsudvalget. Det ville jeg rigtigt gerne, og glæder 
mig rigtigt meget til at komme i gang med det.

Mit navn er Louise Hoff Kloster Lauridsen, jeg er 
27 år gammel og bor sammen med min mand i 
Grindsted ved Billund. Vi fik vores første hund i 
2010, en Newfoundlænder han. Siden er flokken 
udvidet med tre Berner tæver.
Vi er gået helt i hundene og jeg er blevet bidt 
af en gal udstiller. Udover udstilling, træner jeg 
almindelig hverdags lydighed og rally med hun-
dene. Et par rally prøver er det også blevet til. Jeg 
ser frem til at være en del af aktivitetsudvalget 
i DBSK og glæder mig, hver gang der afholdes 
udstilling eller andre arrangementer, til at møde 
andre Berner folk.

Jeg hedder Hanne Bank Pedersen og har min 
første berner Bella på 4½ år. Før det har jeg haft 
gravhund, men nu skulle det være en ”rigtig” 
hund. Min store interesse er lydighedstræning, 
som ikke altid deles af Bella. Vi har efterhånden 
været til en håndfuld prøver, men vi brugte lige 
et par år på soft-agility inden vi kom i gang med 
lydigheden. Jeg træner også en del tricks, for 
at det hele ikke skal blive så alvorligt. Jeg sidder 
med i styregruppen på bernerpladsen vejle, hvor 
jeg også er hjælpe-instruktør.

På aktivitetsudvalgets vegne
Hanne
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Nyt fra udstillingsudvalget

NYT FRA UDSTILLINGSUDVALGET

Kommende udstillinger

Den 10. og 11. maj 2014, i Roskilde
Roskilde Dyrskueplads, Darupvej, 4000 Roskilde. 
Dommer om lørdagen er Anita Withmarsh, SE og 
søndag Dominic Harris, Ie. (Dansk Kennel Klub 
Udstilling)

Den 18. maj 2014, Hedensted
Hedensted-Centret, Gesagervej 68-70, 8722 
Hedensted. Dommer Hans Bierwolf, AT. (DKK 
Kreds 5 udstilling)

Den 14. og 15. juni i Otterup.
Klubudstilling i Dansk Berner Sennen Klub.
Adressen til dette arrangement er Hasmark 
Strandcamping, Strandvejen 205, 5450 Otterup.
Dommere vil være Joanne Gerow, USA og Jan 
Herngren, SE.

Sponsorer søges til lotteri på klubudstillingen 
i Otterup
Pia Remmer vil igen i år varetage lotteriet til 
klubudstillingen. Så hvis I vil støtte lotteriet til 
årets klubudstilling, er det ved at være tid til at 
melde om I har nogen præmier. Send en mail 
til Pia Remmer, pia.remmer@gmail.com - gerne 
nu, men senest mandag d. 26.maj (så jeres navn 
kan komme i kataloget til udstillingen), hvis I har 
noget at bidrage med.  

Årets Klubudstilling i Otterup lørdag d. 14. juni 
og søndag d. 15. juni
Her kan vi allerede mødes fredag d. 13/6 – hvis 
man har lyst – og få sig indrettet på pladsen. 
Fredag d. 13 er der mulighed for at sætte udstil-
lingstelte op fra kl. 17.00 og i den forbindelse vil 
vi i år forsøge at samle udstillerne og andre til 
”socialt samvær” ved at arrangere fællesspisning 
i umiddelbart forlængelse af teltopsætningen.

Fællesspisning fredag. 

Se indbydelse / tilmelding længere fremme i 
bladet.

Lørdag begynder eksteriørudstillingen og lydig-
hedsprøver. 

I løbet af dagen afholdes Barn og Hund kon-
kurrencer. Det er, som navnene antyder, børn 
der viser deres formåen med hundene frem i 
udstillingsringen. 

Søndag er der igen eksteriørudstilling samt offi-
cielle og uofficielle Rallyprøver 

Det er en weekend i hundenes- og hyggens tegn 
og selv ikke engang silende regn formår at øde-
lægge den gode stemning på årets klubudstilling.

Still Going Strong Parade
Veteranhundene er noget helt særligt og vi 
glædes på hver udstilling, over at se veteraner, 
som deltager. Vi er sikkert mange, der får en 
lille klump i halsen, når vi ser en glad veteran i 
ringen.

På vores klubudstilling i Otterup vil vi lave et 
indslag, for at hædre vore dejlige veteranhunde i 
klubben – STILL GOING STRONG PARADEN.  Vi 
håber at se rigtig mange hunde – både dem som 
ikke plejer at komme på udstilling og dem som 
vi glæder os over på udstillingerne. Vi håber de 
vil møde op og deltage i paraden, så det bliver et 
rigtig festligt indslag.

Der vil naturligvis være en præmie til alle vetera-
ner der deltager, samt en hæderspræmie til den 
ældste veteran i STILL GOING STRONG PARA-
DEN.
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Tilmeld jer allerede i dag - det er helt gratis at 
deltage.

Se indbydelse / tilmelding længere fremme i 
bladet

Tilmelding til Udstilling:
Det er vigtigt at være opmærksom på at det er en 
dobbelt udstilling, hvor man kan udstille begge 
dage, eller kun den ene af dagene – efter eget 
valg.
Skal hunden udstilles begge dage tilmeldes sepa-
rat, både lørdag og søndag. 
Tilmelding skal ske online via Dansk Kennel 
Klubs hundeweb.

Barn og hund konkurrence lørdag
Tilmelding sker på dagen – gratis.

Lydighedsprøver – LP lørdag d. 14. juni
Igen i år er der selvfølgelig officielle LP prøver 
om lørdagen. Denne disciplin har vist sig at 
vokse fra år til år og vi håber, at der igen i år vil 
være rigtig mange som stiller op. Dommer i år er 
Palle Bergsø.
 
Tilmeldinger foregår elektronisk via hundeweb 
og der er åbnet for tilmelding. Der kan stilles op i 
LP1, LP2 og LP3.

De på dagen opnåede LP resultater vil automatisk 
blive registreret på dette års hitliste og ligeledes 
i DKK. 

Hvis din hund har mulighed for at blive DKLPCH 
på dagen, skal du huske at skrive det på tilmel-
dingen eller henvende dig til Lise Kjær.

Rally lydighed søndag d. 15. juni
Søndag vil der være både en officiel rally prøve 
samt en uofficiel rallyprøve efterfølgende. I år er 
vores dommer Pia Johnsen.

Også her skal du huske at give besked hvis din 
hund på dagen kan blive Rally Champion. 

Tilmelding til den officielle Rally prøve foregår via 
hundeweb og der er allerede åbnet for tilmelding.

Sidste frist for tilmelding til udstillingerne, 
lydighed og officielle rallyprøver i Otterup er 
den 12. maj 2014 kl. 23:59.

Annoncer/stande
Der er mulighed for at opstille nogle stande på 
udstillingsområdet. Prisen for en stand for hele 
perioden, er 400 kr. Henvendelse til Udstillings-
udvalget inden udstillingen.

Overnatning og forplejning
Udstilling afholdes på Hasmark Strand Camping 
og ønsker man at overnatte skal man selv tage 
kontakt til Hasmark Strand Camping, vedr. leje af 
teltplads, hytte, campingvogn eller plads til egen 
campingvogn. 

Hasmark Strand Camping
Tlf: +45 64 26 62 06, e-Mail: info@hasmark.dk
www.hasmark.dk

Aftensmad, torsdag, fredag,lørdag og søndag
Der kan bestilles bord i restauranten, og det er 
ligeledes muligt at bestille middagen som take 
away. Ved bestilling og spørgsmål om menuer, 
åbningstider, m.m. henvendelse til restauranten 
på telefon: + 45 31 73 70 72

Frokost:
På camping pladsen forefindes en restaurant og 
der vil være en bod på pladsen med forskellig 
mad og drikke.

En vintergæk
en sommernar,
en fugl foruden vinger,
en lille ven,
som har dig kær,
en kærlig hilsen bringer.
Mit navn det står med prikker
pas på det ikke stikker...
Vi ønsker alle en god Påske og et dejligt forår fra 
………………. J

Nyt fra udstillingsudvalget

mailto:info@hasmark.dk
http://www.hasmark.dk
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Hitlisten

HITLISTEN PR. 8. FEBRUAR 2014

Hanner

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

07776/2008 Caio 42 2 Lone Yde & B. Rasmussen

03669/2012 Flintinge ś Chewie Chewbacca 41 3 Kim & Pia Remmer

00466/2013 Tjofselinas Z Derio 34 3 Mona B. Jensen & Finn Katberg

01985/2012 Berner-Emmas Happy Hour Humle 31 2 Karin Nielsen

16394/2012 Effenson Rider Caralisa 28 2 Birthe Post

07810/2009 Sennetta ś Colombo 27 2 Nicole Hecksher

00284/2008 Bel´Royal ś Lauritz 25 3 Anette & Per Rotbøll Nielsen

20134/2011 Koeman van´t Stokerybos 23 3 Janne Klitgaard Andersen

12819/2010 Tertzo ś Out For Justice 21 3 Claus Staugaard Mortensen

09992/2010 Berner-Emmas Enrique Be My Hero 18 2 Anja & Ib Frost    

20204/2010 Hansennen ś Monet 18 2 Lone Danielsson

13075/2010 Harthin ś Magic Mojo 18 2 Peter Uno Andersen

15688/2012 Berner-Emmas Isaac Renanya 17 2 Alp Arbac, Karin Nielsen & Thomas D.

19451/2008 Sund Brusgaard Louis 16 2 Ib Schack

Tæver

14062/2005 Soffi 43 3 Karin & Erik Nielsen

18083/2009 Pa-Di Sinclair ś Invisible Touch 37 3 Helle & Hans Peter Sinclair

04718/2012 Pa-Di Sinclair ś Mercedes 36 3 Britta & Claus H.Staugaard 
Mortensen

17154/2009 Banehaven ś Fillis Filua 33 3 Mai-Britt Juhl

09994/2010 Berner-Emmas Ebony Exception 32 2 Thomas Dielentheis

15552/2012 Lady Xiera ś Maggie Mayflower 32 3 Pia Skaarup Larsen

10678/2013 Valentines Sweet Millie Magia Berna 26 2 Birgitte Selchau

07782/2008 Carolina 26 2 Christina Basbøll

12202/2011 Harthin ś Next To Nicole 26 3 Nefer Johansen & Kim Ossian
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01197/2012 Banehaven ś Ganni Dressed For 
Life

26 3 Maj-Britt Juhl

17042/2008 Berner-Emmas Berta 24 2 Lotte E. Kiiel, K. Nielsen &  
R. Nielsen

22551/2005 Dörte Vom Blumberg-Land 24 2 Tina Grenaae

17041/2008 Berner-Emmas Babette 22 2 Karin Nielsen

03674/2012 Flintinge ś Carrie Calendula 22 3 Laila Pedersen

15549/2012 Lady Xiera ś Montoya 22 3 Henriette Poulsen

DK15548/2012 Lady Xiera ś Miss Mermaid 21 3 Lis Gøtche Østergaard

11213/2013 Bernerdalens Lakka 19 3 Inge Bibby

DK09994/2012 Alma 19 3 Henning Hede Jensen

10827/2010 Guldlund ś Just To Kiss 17 3 Laila Pedersen

12303/2009 Gainit ś Fiona 15 2 Lilian & Kim Madsen

Veteranhanner

(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2014)

00268/2004 Tertzo ś Lanzo Jr. 14 1 Lene Hadbjerg Sørensen

Veterantæver

(Alle veterantæver der har været udstillet i 2014)

14062/2005 Soffi 43 3 Karin & Erik Nielsen

22551/2005 Dörte Vom Blumberg-Land 24 2 Tina Grenaae

Hitlisten

Bernershoppen

www.bernershoppen.dk
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Nyt fra avls og sundhedsudvalget

NYT FRA AVLS OG SUNDHEDSUDVALGET

Så sker det endelig!
Vores avlsbeskrivelsesarrangement er på plads d. 
27. september 2014.

Vi har arbejdet på det meget længe, haft mange 
kontakter omkring dette arrangement og nu er 
det så lykkedes os at samle 3 kompetente men-
nesker på én dag.

Vores avlsbeskrivelsesarrangement kommer til at 
foregå ved Odense. Vi har haft held med at hyre 
Birgitte Schiødt, som ud over at være dommer 
også er dyrlæge og opdrætter af en anden race. 
Derudover har vi fået en aftale med Joseph 
Gerhards, som er både dommer og opdrætter af 
en anden sennen-race og sidst men ikke mindst, 
har vi fået en aftale i stand med Jan Herngren, 
som både er dommer og opdrætter af berner 
sennen. Vi er utroligt glade for, at vi har fået 
tilsagn fra netop disse 3 dommere. 

Selve arrangementet har plads til ca. 20 hunde, 
så det er først til mølle princippet. Det kommer 
til at foregå på den måde, at du udover, at din 
hund bliver målt også får en beskrivelse af ”hele 
hunden” – dette omhandler også bevægelser og 
temperament.

Alle 3 dommere kigger på din hund samtidig og 
bliver enige om en karakter i alle led – fra hoved 
til hale. Slutteligt får du en anbefaling af, hvad du 
evt. skal være opmærksom på i forbindelse med 
valg af avlspartner.

Ellers har vi deltaget i ”Viden på Bordet” hos 
DKK – der kommer referat i et senere nummer 
af Berner-Bladet. Og det var da noget af en brat 
opvågning.

Vores race blev her nævnt som én af topscorer-
ne i kejsersnit – nemlig 40% - og det gav anled-
ning til, at vi ændrede lidt på vores arrangement i 
foråret og fik en aftale i stand med både Kathrine 

Kirchhoff og Birgitte Schiødt til den 27. april – se 
invitationen i sidste nr. af Berner-Bladet. Til dette 
arrangement har der i skrivende stund været 
overvældende mange tilmeldinger.

Ellers ser avls- og sundhedsudvalget frem til en 
ny og spændende periode i arbejdet for avl og 
sundhed. 

Fra hvalpeformidleren
Tiden er kommet til at jeg vil takke af som hvalpe-
formidler – med 4 børn, hunde og et fuldtidsar-
bejde, kan jeg ikke længere afsætte tid til jobbet 
som hvalpeformidler, og har derfor valgt at 
stoppe.

Det har været et par dejlige år som hvalpeformid-
ler, hvor jeg har hørt mange spændende historier 
om hunde og deres ejere.

Jeg håber, at de hvalpekøbere, jeg har været i 
kontakt med, har været glade for den hjælp, jeg 
har kunnet tilbyde dem.

Jeg vil videregive al den info jeg har til den nye 
hvalpeformidler! Såfremt man står på venteliste 
til en omplaceringshund, så vil jeres informatio-
ner blive videregivet til den nye hvalpeformidler. 
Jeg håber, at I vil tage godt i mod den nye hvalpe-
formidler, som har overtaget jobbet pr. 1. april!

Erika Bromose

Vi takker Erika for den store indsats, hun har ydet 
som hvalpeformidler! 

Den nye hvalpeformidler er Finn Katberg. Finn 
har haft Berner siden 1987 sammen med Mona 
Bundgaard. Finn har haft 6 hanner igennem 
tiden, hvoraf Otzo og Tjalfe huserer. Finn er 
nok mest kendt som Monas hjælper på diverse 
udstillinger i ind- og udland. Finn glæder sig til at 
komme i gang, og han vil få den bedste oplæring 
af Erika. 
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Birgitte Schjøth,  Danmark 
Opdræter  af Old English 
Sheepdog, dyrlæge og 

eksteriørdommer 

Hermann Josef Gerhards, 
Tyskland 

Eksteriørdommer og beskriver i 
Tyskland  

Jan Herngern, Sverige 
Opdrætter af Berner 

Sennen og 
eksteriørdommer 

Det er med stolthed at Dansk Berner Sennenklub har fået lavet en avlsbeskrivelse 
tilpasset vores race. Der er taget udgangspunkt i den tyske model.  
 
Hvad er en avlsbeskrivelse: 
Formålet med en avlsbeskrivelse, er at få beskrevet Berner Sennen hundens 
eksteriør og karakteregenskaber samt opmuntre til avle på racetypiske hunde. 
Der er ikke tale om en udstilling, hvor hunden bliver præmieret. Det er hensigten at 
hunden bliver beskrevet fra hoved til hale samt give en anbefaling til ejeren i 
avlsøjemed. Man vil få et bevis på at hunden er blevet beskrevet.  
 
Hvem kan deltage: 
Alle hunde over 18mdr som er HD/AD fotograferet  
 
Dato:  27. september 2014 
 
Sted:  Åsumvej 390, 5240 Odense NØ 
 
Pris:  Medlem 700,- pr. hund (ved indmeldes i DBSK seneste 1. juli 2014) 
 Ikke medlem 1.400,- 
 
OBS!  
Bindende tilmelding (endelig tilmeldt når indbetaling er foretaget) og først til mølle princip, 
da der kun er 20pladser. 
 
Tilmelding/spørgsmål til Karin på info@berneremma.com  
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EKSKLUSIVT 

OM 

Birgitte Schjøth er dyrlæge med 
speciale indenfor reproduktion 
og opdrætter af old english 
sheepdog. Hun er desuden 
indehaver af sædbanken 
Canicold og har igennem årene 
hjulpet rigtig mange opdrættere.  

Kathrine Kirchhoff afsluttede 
fagdyrlægeuddannelsen i 2007 
med hovedopgave i reproduktion 
hos hund. Hun har herefter 
deltaget i følgende 
efteruddannelse: ESAVS ( 
European School for advanced 
Veterinary Studies ) kursusrække 
indenfor reproduktion hos hund 
og kat fra 2007-2009 i 
henholdsvis Zurich, Milano og 
Nantes. Studieophold på 
universitetet for veterinære 
studier, afdeling for reproduktion 
i Paris i 2008.  

Dansk Berner Sennen klub inviterer til en spændende dag med 2 af 
landets førende dyrlæger indenfor fertilitet, reproduktion og 
kejsersnit.  
Der vil blive taget udgangspunkt i de indsendte spørgeskemaer, som 
opdrættere har indsendt i løbet af marts måned – men også en 
dialog om den foruroligende viden at omkring 40% af kullene i 2013, 
er født helt eller delvis med kejsersnit!  Hvad kan vi gøre? Hvad gør 
vi forkert? Hvordan kommer vi videre? 
 
Dato: 
Søndag 27. April 2014 
 
Program: 
Kl 10:00:  Velkomst og gennemgang af DBSK statistikker 2013 
Kl 11:00: Tomme tæver, fertilitet og reproduktion v/Kathrine 
 Kirchhoff  
Kl 12:30: Frokost 
Kl 13:00: Kejsersnit v/ Birgitte Schjøth 
Kl 14:30: Åben dialog  
 
Sted: 
Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart 
 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer og for ikke medlemmer er 
prisen 150,- pr. person. Vi byder på en sandwich og en vand til 
frokost. Derfor er tilmelding nødvendig og bindende!  
 
Pladserne tildeles efter først til mølle princippet.  
 
Skynd dig at maile til Lise på lise@kennel-kjaer.dk  eller ring på 
40842048 inden 20. april 2014 

FERTILITET, REPRODUKTION OG

KEJSERSNIT
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Liss-Marie Langborg om parring, drægtighed og fødsel

LISS-MARIE LANGBORG OM PARRING, 
DRÆGTIGHED OG FØDSEL

På opfordring af Agria Dyreforsikring holdt 
dyrlæge Liss-Marie Lang Borg forrige uge et po-
pulært foredrag for 120 landmænd, Lupus Foder 
og Aptus Produkter. Liss-Marie arbejder som 
chefdyrlæge med reproduktion som speciale 
på Regionsdyrehospitalet Strömsholm, der er 
specialist i hunde- og kattesygdomme og har aIle 
kompetencer. 
Foredraget begynder med løbetiden og stræk-
ker sig hele vejen igennem graviditeten til selve 
fødslen. Liss-Marie fik blandt andet berørt emnet 
”hvid løbetid”, som hun forklarer, slet ikke er 
unormalt.

– Faktisk er det kun vi mennesker, som synes, 
det er kompliceret når tæver har ”hvide løbeti-
der”, fordi vi ofte gerne vil planlægge en parring. 
Men i dag, kan vi jo tage blodprøver, der kan 
fastsætte, hvornår tiden er optimal for en par-
ring, ”siger hun.

Liss-Marie mener, at ”hvid løbetid” er et meget 
større problem i dag, fordi det er arveligt.

Hvornår i løbetiden tæven skal parres, er også 
arveligt. Det optimale parringstidspunkt er, når 
æggene er modne, hvilket betyder at de kan 
befrugtes, dette sker ca. 3 døgn efter ægløsning. 
Normalt får en tæve ægløsning i hver løbetid og 
hendes progesteron niveau ligger med en værdi 
på 15.

– hvis tæven skal insemineres, er det vigtigt at 
ramme det helt rigtige tidspunkt, da sæden ikke 
er lige så levedygtig som ved brug af frisk sæd. 
Tævens progesteronniveau bør i dette tilfælde 
ligge på 50-80.

Hvor hurtigt progesteronet stiger varierer fra 
tæve til tæve. Hvor hurtigt tævens værdi når 10 
er meget forskelligt. 

– Så længe tæven ligger under 10, har man ingen 
anelse om hun begynder at stige, men efter 
ægløsning siger man statistisk set, at progesteron 
gennemsnitligt fordobles for hvert døgn der går.

Som de fleste opdrættere sikkert ved, er tæven 
drægtig i 63 døgn (+/- 3 døgn). Det, som ofte 
ikke er taget med i beregningerne, er, at det 
gælder i forhold til ægløsning.
– Har man parret 3 døgn for tidligt, det vil sige 
inden ægløsningen, så bliver drægtighedsperio-
den 66 døgn, forklarer Liss-Marie.

At drægtighedsperioden varierer, afhænger også 
af størrelsen på kuldet, race og eventuel arvelig-
hed (ingen studier er dog udført netop omkring 
arvelighed).

Frem til dag 35 i drægtigheden dannes hvalpe-
nes organer – det er således en følsom periode. 
I de sidste tre uger af drægtigheden vokser hval-
pene mest og her bør tævens fodring ændres. 
– Start gerne med at give tæven hvalpefoder, så 
tæven for god energi, men ikke bliver fed.

Liss-Marie anbefaler også at alle opdrættere 
vaccinerer tæven inden parring og giver den 
ormekur inden parring.
– Hvis du skal vaccinere under selve drægtighe-
den, skal dette gøres med en dræbt vaccine.

I den sidste uge af drægtigheden pendler krops-
temperaturen på grund af at hvalpene udskiller 
kortison og tævens prostaglandin. Pendlingerne 
kan medføre mindsket appetit.

– Et døgn før forløsningen falder temperaturen 
1-3 grader under den normale temperatur. På 
små hunde kan det medføre fald ned til 35 grader 
mens det hos store hunde falder til ca. 37 grader. 
Når temperaturen er normal igen starter fødslen.
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Når tæven har presset hvalpen hele vejen ud i 
skeden, bliver veerne stærkere på grund af tryk-
punkter i skedevæggen, der stimuleres. Så længe 
hvalpene er i mors mave, har de det ofte rigtig 
godt, da de har tilgang til både ilt og blod med 
næringsstoffer. Det er overgangen, som er det 
svære for en svag hvalp. 60 procent af alle hvalpe 
som fødes kommer med hovedet først, mens 40 
procent fødes baglæns.

– At bliver født baglæns er ikke i sig selv farligt 
for hvalpen, men den kvæles hurtigt, hvis den 
bliver hængende over bagkanten, mens hovedet 
stadig er inde. Når navlestrengen klemmes over, 
starter hvalpen med at trække vejret. Er hvalpen 
stadig i fosterhinden, er det dog ikke så presse-
rende.

I år 2009 havde 16 procent af alle drægtige 
tæver forløsningsproblemer, hvoraf 64 procent 
endte med kejsersnit, viser statistiker fra Agria 
Dyreforsikring.

– Ca. 75 procent skyldes dystoki (tæven har ikke 
tilstrækkelige veer), hvilket er arveligt. 25 pro-

cent skyldes, at hvalpen ligger forkert eller der er 
misdannelser hos hvalpen, fortæller Liss-Marie.

Hunderacen, stor slap livmoder, lille kuld af stor 
race eller døde fostre hjælper bestemt ikke, når 
der skal fødes. Dødfødte fostre havner som en 
prop, da de ikke vrider sig i den rigtige position 
med maven nedad – hvilket indebærer en øget 
risiko for problemer.

– Der findes også en komplikation som kaldes 
hydroallantois hvilket indebærer for meget 
fostervand. Livmoderen bliver i sådanne tilfælde 
slap og kan ikke trække sig samme og tæven må 
have et kejsersnit.

Det er altid svært at afgøre, hvad der er normalt 
og unormalt ved en forløsning.
– Hvis der er gået mere end fire timer efter van-
det gik og sidste hvalp kom ud og der ikke sker 
mere, så er det tid til at gøre noget. For eksempel 
kan du tage tæven ud og gå en lille tur, give hen-
de energi i form af druesukker, æggeblomme, 
a/d dåsemad fra Hills etc.

Liss-Marie giver tips om, at lade tæven spise 
mindst et par efterbyrder, da de indeholder jern 
men også hormoner, som sætter gang i veerne 
og fremmer tævens lyst til at tage sig af hvalpene.

At give dyrlægen et kald, mener Liss-Marie er 
en god ide, hvis du overvejer at køre til dyrlæge 
med tæven.
– Hav dine noter om hvalpene/fødsel/klokkeslæt 
med, så du kan svare på dyrlægens spørgsmål.

Nogle gange er der ikke andet at gøre, end at 
tage til dyrlægen. Efter ankomst vil der oftest 
først blive lavet en ultralydsscanning for at se/
kontrollere, hvordan hvalpene i maven har det.
– Hjertefrekvensen skal være dobbelt så høj som 
moderens. Ofte må man også tage et røntgenbil-
lede af tæven for at se/kontrollere, hvor hvalpe-
ne ligger.

Liss-Marie Langborg om parring, drægtighed og fødsel
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Når alle hvalpene er vel ude, er det absolut 
vigtigt, at holde dem varme, eftersom en kold 
hvalp ikke vil spise. At sørge for at en svag hvalp 
får sukker, er en god ting. Du kan evt. lægge lidt 
druesukkerpulver på slimhinderne i munden på 
hvalpen.
– Afkøling og sukkerbrist er det som er mest 
farligt for små svage hvalpe, afslutter Liss-Marie.

Agria Breeders Club, Susanna Martell

Liss-Marie Langborg om parring, drægtighed og fødsel

Lady Xieras Piccoline (Happy)
Carla  
(Berner-Emmas Cleo Child of Denzel)
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Udstillingsbilleder

Soffi – ny DBSK 
veteran champion

Berner-Emmas  
Ebony Exception  

– ny dansk champion

Berner-Emmas Happy Hour 
Humle – ny dansk champion  
i åben klasse
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Nyt fra Als Sundeved

BERNERPLADSEN ALS OG SUNDEVED INVITERER TIL 
 

 
Lørdag den 28. juni 2013 fra kl. 10.00 
Adr. Notmark 48, 6440 Augustenborg 

 
 

Skue. Lydighed 
Baby klasse: 3 – 6 mdr. 
Hvalpe klasse: 6 – 9 mdr. 
Junior klasse: 9 – 18 mdr. 
Mellem klasse: 15 – 24 mdr. 
Åben klasse: Fra 15. mdr. 
Champion klasse: Fra 15. mdr. 
Veteran klasse: Fra 8 år. 
GOLF klasse: Fra 3 mdr. 

Der kan tilmeldes til (Uofficiel) LP i klasserne: 
Hvalpe 
Begynder 
LP1 
LP2 
LP3 

Udstillingsdommer : Birgitte Gothen LP Dommer: Kirsten Christiansen 
Rallydommer: Birgitte Lauritzen 
NYHED:  
Uoff. Rally for Begyndere 
Uoff. Rally for Øvede 
 

 

 
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 bedømmelsen. Det kan f.eks. være tandfejl, bidfejl, haleknæk, farvefejl eller lignende. Det er en 
mulighed for at komme på udstilling med din hund som ellers ikke har mulighed for at udstilles. 

 
Pris pr. klasse (Udstilling,  Lydighed og Rally): 175 kr. for én hund. 150 kr. for efterfølgende hund(e). 

Tilmeldingsgebyret kan overføres via Netbank. Reg.nr.: 8012 Konto: 1062220 – udspecifer venligst beløbet. 
 

Praktiske oplysninger: 
Tilmelding til Skue og Pokalmatch skal ske senest mandag d. 26. maj 2014. 
Ved eftertilmelding pålægges gebyr på 25 kr. 
Vi ønsker én tilmeldingsblanket pr. hund, pr. klasse. 
Tilmeldingsblanketter findes på kredsens hjemmeside http://bernerpladsen-als-og-sundeved.dk/ 

 
Der er tilmelding til Barn og Hund (til 10 år), Juniorhandling (11-16 år) samt Parklasse på dagen á 25 kr. 
I modtager bekræftelse af Jeres tilmelding, og nummerskilte/startnumre, vil blive udleveret på dagen. 

 
Tilmeldinger sendes til: Karin Nielsen. E-mail: info@berneremma.com 
 
Der kan købes grillpølser og kaffe/kage, samt div. drikkevarer. 
Til aften er der mulighed for fællesspisning i teltet til en pris af kun kr. 60.- for voksne og 
kr. 30,- for børn (svinekam, salat og kartofler/sovs). Tilmelding samtidig med skuet.  
 
Alle sponsorpræmier er selvfølgelig velkomne, både store som små. 

 
For yderligere oplysninger og henvendelser kontaktes: 

Karin Nielsen: Tlf. 2178 7583  
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Nyt fra Als Sundeved

Dansk Berner Sennen KlubDansk Berner Sennen Klub   
  Tilmelding til  Skue i  NotmarkTilmelding til  Skue i  Notmark . 
                                        OBS Kun én tilmeldingsseddel OBS Kun én tilmeldingsseddel prpr . hund, pr. klasse
klasse.                                          Bruges til alle Dansk Berner Sennen Klub's udstillings arrangementer, - også lokale. 

 Udfyldes nøjagtigt og tydeligt (med blokbogstaver eller på maskine).  
 Bemærk: Kun én klasse pr. anmeldelsesblanket. 
 Danskejede hunde skal være registreret i Danmark. 
 Ved anmeldelse af udenlandsk registrerede hunde skal kopi af stamtavlen samt 

dokumenteret ejerforhold medsendes. Kun dokumenterede titler vil fremgå i kataloget. 
 Husk: Evt. ejerskifte og adresseændring skal være foretaget inden anmeldelsen. 

I modsat fald fremsendes kvittering til den ejer/adresse, som DKK har registreret. 

Anmeldelse til Skue i: Dato: 

Race:                                                                                                                   Han          Tæve 

Stambogsnr:  (Skrives meget tydeligt) 
OBS kun hunde med DKK stamtavle kan deltage i Udstillingen/Skuet. 
I Lydighed og Rally er DKK Stamtavle ikke et ”Must have”. 
Hundens anmeldes i: 
Skue 

 Babyklasse               Hvalpeklasse       Juniorklasse       Mellemklasse       Åbenklasse 
 Championklasse       Veteran klasse      Golfklasse: Handicap er: 

Uoff. Lydighed 
 LP Hvalpe               LP Begynder       LP1                     LP2                       LP3 

Uoff. Rally 

 Begynder klasse      Øvede klasse 
 

Hundens navn – inkl. Kennelmærke:   

Hundens fødselsdato:                                                                        

Far:                                                                                            Stambogsnr. 

Mor:                                                                                           Stambogsnr.                                                                                                     

Opdrætter: 

Ejer:  

Adresse:  

Postnr., by: 

Telefonnummer: 

E-mail:  

Gebyrer: Se indbydelsen under kredse. 

Beløb kr.:                       er vedlagt i check     

  betalt via Netbank Regnr: 8012   Kontonr: 1062220 

Underskrift: 

 
Anmelderen, der er ejer af/har legitimeret dispositionsret over hunden, bekræfter med sin tilmelding på denne 
blanket at have gjort sig bekendt med DKK’s udstillingsreglement og at ville overholde dette, samt erklærer sig 
indforstået med, at hunden udstilles for anmelderens egen regning og risiko. Anmelderen bekræfter med sin 
tilmelding ikke at være medlem af nogen kynologisk sammenslutning, DKK ikke anerkender. 

 
Tabel Fejl! 
Argumentet for 
parameteren er 
ukendt. 

 

. hund, pr. klasse
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Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

NYT FRA BALLERUP-SKOVLUNDE  
LYDIGHED

Så er træningen efter vinterferien er i fuld gang 
- med søndagstræning til og med 30. marts, 
hvorefter vi træner tirsdage fra og med 1. april kl. 
19:00, og med sommerafslutning 17. juni 2014.
Start efter sommerferien tirsdag 19. august 2014.

Vi har fået fremstillet skiltene til Rally Lydighed 
2014, og vil gøre meget mere ud af denne disci-
plin.

Fastelavnsturen til Kongens Have, havde desvær-
re ikke så mange deltagere som tidligere. Men 
alligevel en hyggelig tur, med megen snak med 
morgenduelige københavnere og turister. Selv 
om der kun var 12 bernere, var det et flot syn.

Den 16. marts havde vi besøg af en dyrlæge på 
træningspladsen, der især fortalte om 1. hjælp til 
hunde.
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Lørdag 2. august 2014 
Arrangør:Træningspladserne i Suså, Køge og Ballerup-Skovlunde. 

Træningspladsen i Køge, Bregnegårdsvej 2, Ølsemagle. 
 Skuedommer:  Tomas Rohlin 
 Ringassistent: Fie  
 LP-dommere: Marianne Jensen og Erik Sørensen 
 LP-prøveledere: ikke besat 
 LP-ringassistenter: ikke besat  

Pladsen åbner kl. 8:30, og bedømmelserne starter kl. 10:00. 
Har du aldrig udstillet før, er der ringtræningskursus kl. 9:30. 

Under hele skuet vil der 
være mad og drikkevarer 

til rimelige priser 

Du kan tilmelde til følgende klasser: 
Baby, hvalp, junior, mellem, åben, champion, veteran 
og ”X-factor” *). 
Endvidere: barn og hund, junior, par samt officiel LP-
prøve (alle racer). 
*) ”X-factor” er en ”for sjov-klasse” for hunde med 
DKK-stambog, der har SYNLIGE avlsudelukkende fejl. 

Efter skuet er der GRILL-aften. 
VI sørger for salat, brød og en 
varm grill. DU medbringer selv kød! 
TILMELDING NØDVENDIG 

Skuepris: 150 kr. 
Parklasse: 50 kr. 
Juniorhandling: 50 kr. 
LP: 1. hund  360 kr. 
  2. hund  300 kr. 
 3. hund  250 kr. 
Grill, pr stk: 30 kr.  
Melder du til LP, får du skuet gratis. 

Skue tilmelding senest 5. juli 2014. 
 

LP-prøver: åben officiel for alle racer. 

Efter skue / før grill er der sjov 
konkurrence: hund og fører udklædning.  

 LP-tilmelding: via www.hundeweb.dk  - senest 22. juni 2014. 
Skuetilmelding via Suså-Træningsplads hjemmeside: http://www.susaa-dbsk.dk 

Indbetal på: Reg.nr.: 4865 Konto: 4865 047 770 
Skriv tydeligt hvad indbetaling dækker (hundens navn-skue-LP-antal grill)  
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Nyt fra Fyn

NYT FRA FYN

Så blev det forår på Fyns land, dejligt at mærke 
solen lune ryggen, når vi nu mødes til træning. 
Trods en mild vinter og en god gang vintertræ-
ning glæder vi os alle til at gå foråret i møde. 
Billederne er fra vinterens hvalpehold, som 
mødtes hver lørdag middag. Se tre søde Bernere 
med hver deres engagerede ejer. Mon stilen 
fortsætter nu, hvor de søde små snart gå ind i 
lømmelalderen?

Træning
Vores hjemmeside er opdateret med træningstil-
bud for forårssæsonen 2014. 
Vi har træningstilbud til Berner Sennen i alle ald-
re, men andre racer er også meget velkomne til 
at deltage, hvor der er plads på holdene. Der er 
mulighed for online tilmelding via hjemmesiden. 
Eller som alternativ – mød op på træningsbanen 
på Åsumvej i Odense NØ og få en hyggelig snak 
og indblik i træningsmulighederne.

Hjemmeside
HUSK at holde øje med vores hjemmeside, www.
berner-sennen-fyn.dk, den er opdateret med 
generelle oplysninger om klubben, flotte billeder, 

oplysninger om træningsmuligheder og andre 
aktiviteter i klubben.

Gåture
Der er planlagt to fælles gåture i april og maj, 
kom og vær med – super hyggeligt for både 
hunde og ejere. Mere information herom, på 
hjemmesiden eller på træningspladsen. Første 
gåtur bliver en bytur i Odense og i maj drager vi 
mod det rekreative område nord for byen – 
 Stige Ø.

Billederne
Taget og venligst udlånt af Pia Schierbeck
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Nyt fra Bernerpladsen Haderslev

FORÅRET 2014

Vi træner 7 søndage hos vores eksterne træner 
Berit Højgaard, hen over foråret og mange andre 
søndage mødes vi lidt forskellige steder til lidt 
forskellige aktiviteter og socialt samvær.

Zakili ś Figne fra Fazille og Kjær ś Dancing With 
Charlie, her er begge hunde lige knap 2 år og 
træner ihærdigt på den kommende LP-sæson.

Hold som altid øje med vores hjemmeside og 
vores Medlemsforum, hvor du kan finde træ-
ningsdage, steder og øvrige aktiviteter: http://
bernerpladsen-haderslev.dk

Vi ses til træning, hygge og meget, meget mere 
på Bernerpladsen Haderslev.

Med Venlig Hilsen
Joanna og Jesper

http://bernerpladsen-haderslev.dk
http://bernerpladsen-haderslev.dk
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Nyt fra Nordsjælland

NYT FRA NORDSJÆLLAND

Vi har valgt at alle hunde træner søndage  
kl. 9.30 - 11.
Der er ikke træning søndag d. 13. og 20. april og 
8. juni.
Vi starter med fælles opvarmning, hvorefter vi 
deles i hold.

Marianne træner rally, hvor der er kommet en del 
nye øvelser, som vi har travlt med at lære. Jørn 
træner hvalpene og Imre træner fremadsendel-
se, indkald, alm. lydighed, spring og spor. Der er 
nogle, der kun træner rally og andre lidt af hvert.                                                                            
Tilmelding til træning: kontakt Kate på e-mail 
katemadsen@post.tele.dk el. tlf. 48177198 / 
51206675 Prisen for en sæson er 400 kr., som 
indsættes på konto nr. 5063 1153843.

Træningspladsen
Da træningspladsen ligger lige op ad en skyde-
bane og der kommer små fly i luften, får hun-

dene lært, at det ikke er farligt. De fleste hunde 
lægger slet ikke mærke til det.
Vores trænere er Marianne Lind, Imre Mihura 
og Jørn Stubtoft. For kørselsvejledning: se vores 
hjemmeside www.bernerpladsen-nordsjælland.dk

Vognkørsel
Der er vognkørsel om lørdagen på Trollesbro, 
Slangerupgade 60, 3400 Hillerød. Kontakt John 
Sørensen på tlf. 24257538 for tider og anden 
information.  

Kontakt til styregruppen
Har du spørgsmål, tilbud om at lave en aktivitet 
eller andet, kan du kontakte Kate på e-mail: 
katemadsen@post.tele.dk eller tlf. 48177198 / 
51206675.

Medlemsmøde
Der blev holdt medlemsmøde d. 23. februar. Vi 
var alt i alt 6 personer.

mailto:katemadsen@post.tele.dk
mailto:katemadsen@post.tele.dk
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Beretning
Det har været et godt år med mange tilmeldte 
hunde. Der har desværre ikke været så mange 
Bernere, men så har vi nydt de mange forskellige 
hunde, store som små.

Det har været en spændende og alsidig træning, 
og det har været mit indtryk, at alle har været 
glade for træningsformen.

I juni blev der holdt aktivitetsdag i mosen, hvor vi 
deltog med rallybane m.m. sammen med Schæ-
ferhundeklubben. Vi har et godt samarbejde med 
Schæferhundeklubben og i dec. holdt vi juleaf-
slutning sammen. Trænerne lavede nogle poster 
med opgaver, og der var præmier til vinderne. 
Bagefter var der hygge med gløgg og æbleskiver, 
og John havde bagt småkager. Desværre kommer 
der ikke ret mange fra vores træningsplads til 
disse arrangementer, hvad der er rigtig ærgerligt. 
Det er hyggeligt og en lidt anderledes træning 
for vores hunde.

I år har vi ændret lidt på træningen, så alle hunde 
træner fra 9.30 – 11. Vi har fælles opvarmning 
og derefter træner Jørn med hvalpene, Marianne 
har Rally og Imre LP m.m.

Som det ser ud på træningspladsen lige nu, så 
mangler vi nogle aktive mennesker i Styrings-
gruppen, og jeg håber virkelig, at der er nogen, 
der har lyst.

Vi har Lars til at ordne vores hjemmeside og han 
gør det hurtigt, når han får besked. Jesper har 
tidligere skrevet til BB, men har haft travlt med 
arbejde, så det har jeg måtte påtage mig, og 
kunne godt tænke mig hjælp til dette. Ud over 
regnskab, medlemslister, sende noget til hjem-
mesiden er jeg også forpligtiget til at være på 
træningspladsen hver søndag og engang imellem 
vil det være rart at ”holde fri”. Hvis træningsplad-
sen skal bestå, er vi nødt til, at være flere om at 
få den til at fungere.

Regnskabet blev fremlagt
Jesper meddelte, at han var nød til at trække sig 
fra styregruppen, da han ikke har tid p.g.a. arbej-
de og må prioritere familien. Tak for den tid du 
har været i styregruppen. Vi håber, at du vender 
tilbage, når du får mere tid. 

Christian og Jørn meldte sig til styregruppen, og 
havde mange ideer ang. forskellige arrangemen-
ter, såsom pelspleje, skovture m.m.
Christian vil gerne være på træningspladsen, når 
jeg er forhindret i at komme. 

Søndag d. 2. marts havde vi besøg af en hun-
deklub fra Helsingør. Det er nogen Imre kender, 
og de har været her et par gange før, og det er 
altid hyggeligt. Det giver ekstra dynamik med 
nye hunde og mennesker og deres træner. De 
er glade for den bonustræning vi har her, nemlig 
skydningen.

Nyt fra Nordsjælland
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Nyt fra Suså træningplads

 

 

 SUSÅTRÆNINGSPLADS  

KOM GLAD OG TRÆN......MED DIN BERNER 

 
Der bliver trænet  
Tirsdage kl:18:30 
 
Og det foregår på adressen: 
 
Glasværksvej 1 - Fensmark 
4684 Holmegaard 
(på boldbanerne ved Holmegaard 
Hallen) 
 
Husk at melde fra hvis man er 
forhindret i at komme til træning, så  
man kan tilrettelægge træningen 
efter det. 

 

 

 

 

 
 
I skrivende stund er foråret godt på vej. Både hunde 
og mennesker er i forårshumør og flere møder op til 
træning.  
 
LYDIGHEDS- OG RALLYTRÆNING 
Vores forårssæson for 2014 er gået i gang. 
D. 1. april startede vi med, at træne hver tirsdag fra kl. 
18.30 – 19.30 på følgende adresse:  
Glasværksvej 1, Fensmark 
4648 Holmegaard 
(ved boldbanerne ved Holmegaard Hallen). 
 
Hvis I er forhindret, så husk at melde afbud, så vi kan 
tilrettelægge træningen bedre.   
I træningen har vi blandt andet fokus på både 
lydighed og rally træning, så vi alle er klar til 
træningstræf, som er d. 28/9-14, der kommer 
nærmere besked omkring dette. 
 
Sidste træningsgang inden sommer er tirsdag d. 27/5 -14 
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Nyt fra Suså træningplads

 

SUSÅ TRÆNINGSPLADS...... 
 
Vi havde planlagt at afholde nattrim d. 24/1-14, men 
dette måtte vi desværre aflyse, pga. for få tilmeldinger, 
men vi regner med, at planlægge en tur i oktober 
2014, hvor det er knap så koldt som i januar. 
 
D. 30 marts havde vi en kursusdag i pelspleje,  
hvor Charlotte Esbjørn var på besøg og lærte os 
en masse om den daglige pelspleje, mere om dette i 
næste nummer. 

RINGTRÆNING 
I hele marts måned har der været ringtræning ved Fie 
Basbøll, og der vil fortsat være ringtræning op til de lidt 
større udstillinger.  Ringtræning foregår onsdage kl 
18.30. Hold øje med Facebook Ringtræning 
Susåtræningsplads, her skriver Fie nærmere omkring 
de præcise dage, hvor der er ringtræning. 
Ringtræning foregår på følgende adresse: 
Dystedvej 24, 
4684 Holmegaard (i laden for enden af privatvejen) 
  

Prisen for at deltage er 20,- pr. gang. 
 
Hvis I er interesserede i noget hyggeligt og sjov 
træning sammen med jeres hund, så kom ud og snak 
med os eller kontakt os enten på facebook eller via 
vores kontaktinformationer på vores hjemmeside. 
 
Mange Hilsner  
Suså Træningsplads 

 

 
Vi træner inden døre pt. 
Vi træner på adressen: 
 
Dystedvej 24 
4684 Holmegaard 
(I laden for enden af privatvejen) 
 
Det er Onsdage kl.: 18:30 
OBS. Hold øje med Facebook for 
mere info, om hvilke onsdage der 
bliver trænet 
 
Det koster 20.- at deltage pr. gang  
 

 

 
 

 

Facebook: 
- Suså træningsplads (DBSK) 
- Ringtræning (Suså træningsplads) 
 
Hjemmeside: 
- www.susaa-dbsk.dk 
 

 

KOM GLAD OG TRÆN......MED DIN BERNER 
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Nyt fra Vejle Træningsplads

VEJLE TRÆNINGSPLADS

Så er sæsonen startet igen.
I vores vinterhi har vi nået at finde et nyt sted og 
træne. Vi er flyttet til Hedensted, hvor vi har lejet 
os ind hos Hedensted Centret. Det giver mulig-
hed for at låne faciliteter i centret, en mulighed vi 
ser frem til at kunne benytte. Vi bibeholder vores 
navn, selv om det ikke helt passer længere.

Februar startede ud med hvalpelegestue og 
ringtræning. Det var dejligt at se gamle som nye 
hunde.

I skrivende stund gør vi klar til teori-aften, og så 
skal der laves træningsplaner for vores 2 hold. 
Vi har valgt at have et hvalpe-unghunde hold og 
et blandet lp/rally/tricks hold. Lise er træner på 
begge hold, assisteret af Hanne. Det giver mu-
lighed for at dele holdene op hvis der er nogle 

unge lømler, der ikke kan koncentrere sig om at 
lære nyt.

Vi har oplevet en stor efterspørgsel på ringtræ-
ning, så vi er i gang med at planlægge nogle 
gange i foråret. Hvornår det starter er ikke helt 
bestemt endnu, men følg med på hjemmesiden 
eller vores facebook-gruppe.

Har I ønsker til træning eller andre arrangemen-
ter, så tøv ikke med at skrive på facebook, eller 
send en sms til en fra styregruppen.

Får du ny hvalp eller hund, så kontakt os gerne, 
også selv om sæsonen er startet. Vi finder en 
løsning til Jer, og der er altid plads til flere.

Forårshilsner fra os i styregruppen
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Lady Xieras Piccoline (Happy)

Tertzo’s ZabinaTertzo’s Zabina

Tertzo’s Lanzo Jr.
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BUTIK:  Sdr. Greenvej 16  .  7400 Herning  .  28 43 98 89  .  info@tikloshop.dk  .  tikloshop.dk
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tikloshop.dk - alt til din allerbedste ven

tiklo sh   p

Bellfor
Wellness 

Hunde og kattefoder

WELLNESS
DOGFOOD

fra 275,- for 12 kg

Smagsgaranti

Bellfor Wellness Dogfood 
er et premium produkt der garanterer 
dig at foderet har en optagelighed 
på minimum 83%. 

At foderet altid indeholder Omega 3 
og Omega 6 fedtsyrer i det korrekte 
blandingsforhold. 

At foderpillerne er ensartede og 
ensfarvede.

At kvaliteten på råvarerne
er konstant.

At producenten 
er ISO 9000 
certificeret.

At foderet ikke 
indeholder sojaprotein.

Marts 2014_DBSK Blad_TikloShop.indd   1 12-03-2014   15:20:04
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DBSK’S TRÆNINGSPLADSER

Aarhus Anette og Christian
 Skaarup Hembo 8691 2592 / 2280 9958
 Susanne og
 Bo Skaarup Nielsen 8692 4855

Haderslev Jesper Hvalsøe 7352 1006

Nørbølling Johnny Rasmussen 7592 2902

Als & Sundeved Ib Frost 2860 4406

Odense Birgit Christiansen 6170 1397

Nordsjælland Kate Madsen 4817 7198

Ballerup/Skovlunde Ole Funch Nielsen 3967 2662
 Irma Jensen 3675 1124

Køge Laila Nielsen 5663 9470 / 2513 3434
 Iben Christoffersen 5666 3163 / 2042 6331

Suså Mia Thygesen 4056 2774

Vejle Frank Andersen 2720 1345

Nordjylland Kontaktoplysninger følger
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INFO

Bestyrelsen

Bent Jacobsen, Gammel Dam 9, 6430 Nordborg, 40355190, julius_samson@hotmail.com     

Christian Niss, Olstrupvej 45, 4684 Holme Olstrup, 29800314, niss.christian@gmail.com

Frank Andersen, Vinkelager 14, Grejs, 7100 Vejle, 75841345, frankhelle@tuknet.dk

Karin Nielsen, Østkystvejen 17, 6440 Augustenborg, 21787583, info@berneremma.com

Lise Kjær, Skolegade 17, 8723 Løsning, 40842048, kontakt@kennel-kjaer.dk

Rikke M. Mollerup, Damhusengen 68, 2610 Rødovre, 36413398, berner-azurohotmail.com

Avls- og sundhedsudvalg

Karin Nielsen, Østkystvejen 17, 6440 Augustenborg, 21787583, info@berneremma.com

Birte Sommer, Holmsgårdvej 12, Tykhøjet, 7321 Gadbjerg, 53538033, nelli@net.telenor.dk

Joan Kjeldsen, Hovvej 16, Håre, 5591 Gelsted, 64781553, kennelegely@mail.dk

Lise Kjær, Skolegade 17, 8723 Løsning, 40840248, kontakt@kennel-kjaer.dk

Udstillingsudvalg

Lone Thomsen, Råsøvej 5, 4160 Herlufmagle, 57642500, kurtoglone@post.tele.dk

Janne Klitgaard, Risvej 75, 8660 Skanderborg, 86579392, janne-klitgaard@danbolig.dk

Lilian Milek Madsen, Iler Byvej 21, 8343 Ans, 48211461, lilian.milek@mail.tele.dk

Aktivitetsudvalget

Louise Nielsen, 31489813, louisen@live.com

Louise Hoff, 61758883, hoffilou@hotmail.com

Hanne Bank Pedersen, 25215166, hannebank@stofanet.dk

Diverse

Hvalpepakker
Karin Nielsen, Østkystvejen 17, 6440 Augustenborg, 21787583, info@berneremma.com

Hvalpeformidler
Finn Katberg, Madsbjergparken 23, 8270 Højberg, 86276113, finn.katberg@privat.dk

Dødsregistering og sundhedsspørgeskema
Erika Bromose, Dystedvej 24, 4684 Holmegård, 48360031, fruenshoej@hotmail.dk

Redaktør
Nefer Johansen-Ossian, 21941667, bernerbladet@gmail.com

IWG
Inge Bibby, Ulvskovvej 140 , 8300 Odder , 86531504, inge@bibby.dk

Medlemsadministration og adresseændringer
Frank Andersen, Vinkelager 14, Grejs, 7100 Vejle, 75841345, frankhelle@tuknet.dk

På grund af sammenfald mellem deadline og generalforsamlingen er de enkelte poster i bestyrelsen 
og udvalg ikke fordelt se mere på www.dbsk.dk efter 6.april

mailto:niss.christian@gmail.com
mailto:frankhelle@tuknet.dk
mailto:info@berneremma.com
mailto:kontakt@kennel-kjaer.dk
mailto:info@berneremma.com
mailto:nelli@net.telenor.dk
mailto:janne-klitgaard@danbolig.dk
mailto:niss.christian@gmail.com
mailto:janne-klitgaard@danbolig.dk
mailto:lilian.milek@mail.tele.dk
mailto:louisen@live.com
mailto:hoffilou@hotmail.com
mailto:hannebank@stofanet.dk
mailto:info@berneremma.com
mailto:finn.katberg@privat.dk
mailto:fruenshoej@hotmail.dk
mailto:bernerbladet@gmail.com
mailto:frankhelle@tuknet.kd
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Udstillingskalender 2014

UDSTILLINGSKALENDER 2014

DBSK = Dansk Berner Sennen Klub
DKK   = Dansk Kennel Klub 

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

For DKK og kredsenes frister henvises til hundewebben på DKKs hjemmeside. DBSK er ikke ansvarli-
ge overfor ændringer i tilmeldingsfrister hos DKK eller DKKs kredse.
 
Yderligere oplysninger om udstillingerne findes på DBSKs og DKKs hjemmesider

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

Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

10.05 2014 Roskilde Anita Whitmarsh, SE DKK 06.04 2014
Anden frist (kun online)
14.04 2014 kl.8.00

11.05 2014 Roskilde Dominic Harris, IE DKK 06.04 2014
Anden frist (kun online)
14.04 2014 kl.8.00

18.05 2014 Hedensted Hans Bierwolf   A DKK Kreds 5 14.04.2014
Anden frist (kun online)
21.04.2014

14.06 2014 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Jan Herngren  SE.
Joan Gerow  USA

DBSK 12.05 2014

15.06.2014 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Joan Gerow  USA
Jan Herngren  SE.   

DBSK 12.05 2014

21.06 2014 Vejen Jochen Eberhardt, DE DKK 18.05 2014
Anden frist (kun online)
26.05 2014 kl.8.00

22.06.2014 Vejen Benny. Blid von 
Schedvin, SE

DKK 18.05 2014
Anden frist (kun online)
26.05 2014 kl.8.00
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Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

16.08 2014 Bornholm Harri Lehkonen,  FI DKK 13.07 2014
Anden frist (kun online)
21.07 2014 kl.8.00

17.08 2014 Bornholm Annette Bystrup,  DK DKK 13.07 2014
Anden frist (kun online)
21.07 2014 kl.8.00

23.08 2014 Århus Jørgen Hindse DKK Kreds 6

06.09 2014 (Hårlev)Sjælland Joelle Bardet  FRA. DBSK 04.08 2014

20.09 2014 Hillerød Marleen Collins, IE DKK 17.08 2014
Anden frist (kun online)
25.08 2014 kl.8.00

12.10.2014 Aars Gert Christensen   DK DBSK 08.09 2014

01.11 2014 Herning Stefan Sinko, SI DKK 28.09 2014
Anden frist (kun online)
06.10 2014 kl.8.00

02.11 2014 Herning John Muldoon, IE DKK 28.09 2014
Anden frist (kun online)
06.10 2014 kl.8.00

22.11.2014 Strib Jochen H. Eberhardt  DE DBSK 20.10 2014

Onlinetilmelding
www.hundeweb.dk
Her kan man online tilmelde sine hunde til alle DKK’s og DBSK’s udstillinger.

Vi gør opmærksom på, at det ikke altid er muligt at tilmelde on-line via DKKs hjemeside til de nationa-
le udstillinger (kredsudstillinger). Vi henviser til www.hundeweb.dk eller til kredsenes egne sider.

Manuelle tilmeldingsblanketter til DKK udstillinger sendes til:
DKK: Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Str. Tlf. 56 18 81 55, Giro 990-6061 
Hjemmeside: www.dansk-kennel-klub.dk

Manuelle tilmeldingsblanketter til DBSK udstillinger sendes til:
Kurt Thomsen, Råsøvej 5, 4160 Herlufmagle 
Tlf: 5764 2500, e-mail: kurt@favitea.dk
Netbank: 1551 60083630
Swiftcode / BIC: DABADKKK           
IBAN Kontonummer: DK2730000060083630 
Hjemmeside: www.dbsk.dk

Udstillingskalender 2014

http://www.hundeweb.dk/
http://www.dansk-kennel-klub.dk/DKKs-kredse
http://www.dansk-kennel-klub.dk/
mailto:kurt@favitea.dk
http://www.berner-sennen.dk/
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Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.

Priser Online betaling via DKK Via Netbank eller check
Babyklasse, 3-6 måneder ( Kun på DBSK) 250 Kr. 275 kr.
Hvalpeklasse, 6-9 måneder 250 Kr. 275 kr.
Juniorklasse, 9-18 måneder 360 Kr. 395 kr.
Mellemklasse, 15-24 måneder 360 Kr. 395 kr.
Åben klasse, fra 15 måneder 360 Kr. 395 kr.
Brugshundeklasse, fra 15 måneder   (*) 360 Kr. 395 kr.
Championklasse, fra 15 måneder 360 Kr. 395 kr.
Veteranklasse, fra 8 år 360 Kr. 395 kr.
Juniorhandling 135 kr. 160 kr.
Avlsklasse Gratis
Opdrætsklasse Gratis

Rabat ved tilmelding af flere hunde fra samme ejer i følgende klasser:
Junior-  Mellem- Åben- Champion-  og Veteranklasse.

Ved flere hunde af samme ejer. Online  betaling via DKK Via netbank eller check
Udstilling 1. hund 360 kr. 395 kr.
Udstilling 2. hund 300 kr. 345 kr.
Udstilling 3. hund 250 kr. 300 kr.

*.For udenlandsk ejede hunde skal FCI ś 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.

Online tilmelding af avls- og opdrætsklasser til DBSK’s udstillinger
Det vil fra 2013 være muligt at tilmelde til avlsklasse og til opdrætsklasse online via www.hundeweb.dk.
Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed.
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 dæk-
kende 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.

http://www.hundeweb.dk/


Afsender
Nefer Johansen-Ossian · Horsebækvej 60 · 5450 Otterup

Nice Lackei Van de Klaverhoeve
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