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Indhold mm

Udgivelser og deadlines i 2016: Marts - 10. februar, maj - 15. april, 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, og i andet materiale udarbejdet af DBSK.

Priser for annoncering i vores blad
Pr. blad: Halvside 300 kr. og helside 500 kr. Årligt: Halvside 1300 kr. og helside 2200 kr.

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 · Søndergade 41, st.th. · 5450 Otterup · tlf. 2194 1667 · e-mail: bb@berner-sennen.dk
Ansvarshavende redaktør:  Maria Harthin Andersen · Kirstens Bakke 10 · 7700 Thisted · tlf. 2870 6931 

e-mail: maria_harthin@hotmail.com / formand@berner-sennen.dk
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Fotokonkurrencen
Forsiden
Frida, som nyder det dejlige forårsvejr, og 
ikke kan vente med at komme ned at bade i 
vandet. Indsendt af Kathrine Pedersen.

Bagsiden
Morgan og Kenya spiller fodbold. Indsendt af 
Maria Harthin.

Begrundelse
Både for- og bagside signalerer fart, sjov, bal-
lade, udeliv, forår (selvom temperaturen i skri-
vende stund er på efterårsniveau K) mm. Alt 
det som gør det ekstra lækkert at have hund.

Jane og Linda
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Velkommen til en ny bestyrelse

Velkommen til en ny bestyrelse

Generalforsamlingen er veloverstået og en ny 
bestyrelse er trådt til.

Vi glæder os til de mange opgaver vi kommer til 
at stå over for, og vi håber på god opbakning fra 
øvrige medlemmer.

Vi har planlagt vores første møde, som også 
kan ses af referatet på hjemmesiden. På dette 
møde skal vi have aftalt og fundet enighed i og 
omkring vores arbejde, og hvordan vi skal være 
som bestyrelse.

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende 
måde:

Formand
Maria Harthin Andersen

Næstformand
Jens Utke Ramsing

Kasserer
Werner Bartsch

Sekretær
Tine Ringgaard

Bestyrelsesmedlemmer
Per Randløv Petersen
Dorthe Jensen
Berit Bang-Jensen

Suppleanter
1. Gitte Høy Nielsen
2. Lars Bibby

Vi vil takke den gamle bestyrelse for deres arbej-
de i klubben, og vi håber at komme godt i gang 
med vores.

Et dejligt forår ønskes til alle.

Maria

Amazing Tiklo’s Geronimo, 2 dage gammel Cesar, 5 mdr - nu boende i Schweiz 
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

Så står sommeren allerede for døren – det bliver 
spændende at se hvilken slags det bliver til i år – 
lad os håbe den bliver lige så fin som det skønne 
forår vi har haft indtil nu! 

Til dette blad har vi desværre ikke fået ret man-
ge billeder eller historier – så hermed endnu en 
opfordring om at huske at dele jeres billeder og 
historier med os – og ikke kun på facebook i di-
verse grupper J

Flere af de indsendte billeder var denne gang 
lige på grænsen til ikke at være gode nok, derfor 
husk når I sender billeder ind at jo ”tungere” de 

er – jo bedre er de også!. Hvis du ikke kan maile 
tunge billeder, så er du også meget velkommen 
til at bruge tjenesten www.wetransfer.com. Det 
er ganske gratis og meget nemt at bruge – dog 
vil jeg gerne bede om en SMS såfremt i sender 
billeder med wetransfer, da der kun er begræn-
set tidsrum for mig til at downloade billederne 
efterfølgende. Jeg tjekker nemlig kun mailen til 
bladet i og omkring tidspunktet for deadline. 

Mit telefonnummer er 2194 1667.

Mange hilsner Nefer

Hygge i køkkenet

http://www.wetransfer.com
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Still going strong 

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, stam-
bogsnr, fødselsdag og forældrene med stam-
bogsnr. også.

Er din hund ny på sgs listen
Vi vil gerne hylde vores gamle 
bernere på sgs listen, så alle 
jer med hunde på listen opfor-
dres til at sende billeder ind.

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

Født Køn Navn Far Mor
13.05.2004 Tæve Euro Kensen Edna. Kabi's Shannon Mibu Ciana
26.07.2004 Tæve Favitea's Nanett Maglód-Falvi Iq Joker 

Junior  
Favitea's De Merlot

05.09.2004 Tæve Bernerhøjen's Gitane Tannhauser Des hautes 
Vernades  

Tertzo's Yalta

12.10.2004 Han Aslaug's Maximilian Macis Enzo Aslaug's Labre Laura
05.05.2005 Tæve Hansennen's Pepsi Duevang's Nerman   Hansennen's Chiquita 
15.05.2005 Tæve Bernerhøjen's 

Kimberlee
Maglód-Falvi Iq Joker 
Junior

Bernerhøjen's Britnei 
Bella

27.07.2005 Tæve Dörte vom Blumberg-
Land

Julius vom Vogtlandhof Gunda V. Alten Holz

28.08.2005 Han Aristo Bernese Coby Vollenweider's Bastian Jeba 
26.11.2005  Tæve Bernerhøjen's Ophelia Bangshåb's Bogart Bernerhøjen's Britnei 

Bella 
26.11.2005 Tæve Bernerhøjen's Odette Bangshåb's Bogart Bernerhøjen's Britnei 

Bella 
01.12.2005 Han Aslaug's Nutaraq Möllelyckans Hamlet Aslaug's Labre Laura
05.12.2005 Han Ber Moscow's 

Pontoppidan
Ponto Ber Moscow's Elvira 

Madigan
05.12.2005 Tæve Ber Moscow's Janis 

Joplin
Ponto Ber Moscow's Elvira 

Madigan
08.02.2006 Tæve Yepa's Bianca Favitea's Florian Von'Pedersen's Rosita
11.03.2006  Tæve Lille Strand's Isolde Tannhauser Des Hautes 

Vernades
Fensholt's Java

mailto:kontakt@kenne-kjaer.dk
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Still going strong 

Født Køn Navn Far Mor
05.04.2006 Tæve Euro Kensen Icequeen Kohavens Cæsar Biska Exclusive Kensen
27.06.2006 Tæve Jolie Bellog ś Isak Kabi ś Dee-Dee 
04.07.2006 Han Banehaven ś Dalton Kohavens Cico Ka Limbo ś Ikira 
04.07.2006 Tæve Banehaven's Decibelle Kohaven's Cico Ka Limbo's Ikira
28.07.2006 Han Pa-Di Sinclair's 

Bacchus
Minas 2 Av 
Hennumkroken

Tertzo's Waikoloa

28.07.2006 Tæve Pa-Di Sinclair's Babette Minas 2 Av 
Hennumkroken

Tertzo's Waikoloa

13.11.2006 Tæve Chilli Fensholts Jolly good 
fellow Chino

Duevangs Lady

25.11.2006 Tæve Laica Vom Bergfelder 
Land 

Don Vom Bärligarten Ive Von Gramont

07.04.2007 Han Lady Xiera ś Bono Aslaugs Maximum Zuizuis Goldy

Prima-Sennen’s Dexter of Kimberly 24 mdr.Werner Wix Wanted Dearly (Basco) 10 måneder.
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget

En super rally-dag med Siri er sidste aktivitet 
der har fundet sted. Dagen var så spændende 
og lærerig, at vi har besluttet at gentage dagen 
i efteråret.
Nærmere omkring dato følger på hjemmesiden 
og i næste blad.
Husk det er en dag både for den garvede ral-
ly-udøver og nybegynderen der endnu ikke er 
nået op på konkurrence-niveau.

Det næste vi kan se frem til er LP-dag med Ulla 
Hobert på Sjælland d. 29/5 2016. Bemærk at da-
toen er ændret. Vi har fået lov at låne Suså træ-
ningsplads til dagen. Har du ikke fået tilmeldt 
endnu, så send en mail til aktivitetsudvalget og 
tjek om der er flere ledige pladser. Det er stadig 
muligt at tilmelde uden hund.

Hasmark danner igen i år rammen om Officiel-
le åbne LP og rally-prøver. LP lørdag med Palle 
Bergsøe som dommer og rally søndag med Helle 
Gadeberg som dommer. Efter de officielle ral-
ly-prøver søndag er der uofficiel rally prøve i be-
gynderklassen. Helle Gadeberg vil også dømme 
denne klasse. Tilmelding enten via mail til akti-
vitetsudvalget eller på dagen. Betaling på dagen 
er 30,- pr. deltager.

Klassen vil blive bedømt efter gældende regler, 
dvs. man ikke må give godbidder undervejs, og 
hunden skal være min. 10 mdr. for at deltage.

Så hvis du gerne vil prøve konkurrencemomen-
tet af, så meld til. Du behøver ikke at være til-
meldt de officielle konkurrencer eller udstillin-
gen for at deltage.
Trænerseminar lørdag d. 1/10 2016 i Heden-
sted med Siri kommer bl.a. til at handle om no-
sework. Indbydelse til træningspladserne følger.

Så efterlyser vi en person, eller flere, som kan 
hjælpe i forbindelse med lp og rally på Hasmark. 
Der er brug for hjælp til at skrive nogle af kritik-
kerne til LP og til tidtagning og point-udregning 
i rally. Hvor lang tid man kan hjælpe til snakker 
vi om. Det er ikke et krav at du skal have prøvet 
nogle af delene før, du vil blive sat ind i tingene 
på dagen. Så har du overskud til at hjælpe til 
i kortere eller længere tid, så send en mail til  
hannebank@stofanet.dk

Aktivitetsudvalget

mailto:hannebank@stofanet.dk
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget

Kommende udstillinger

DKK Kreds 2 - Køge den 14. maj 2016
DKK Kreds 2, Rishøj Idrætscenter, Skolevej 7, 
4600 Køge.
Dommer: Martin Cröeser, ZAF

DKK - Vejen den 10./11./12. juni 2016
Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Ve-
jen
Dommer 10/6 2016: Gunnar Nymann, DK
Dommer 11/6 2016: Noreen Harris, IR
Dommer 12/6 2016: Ole Staunskjær, DK

Dansk Berner Sennen Klub  
- Otterup lørdag den 25. juni og  
søndag den 26. juni 2016 
Hasmark Strand Camping, Strandvejen 205, 
5450 Otterup.    
Dommere vil være Helen Davenport-Willis, GB 
og Zoltán Baffia, HU

Årets Klubudstilling i Otterup  
lørdag den 25. juni og søndag den 26. juni
Lørdag og søndag har vi eksteriørudstilling.
Vi afholder Barn og Hund konkurrence lørdag. 
Det er, som navnene antyder børn der viser de-
res formåen med hundene frem i udstillings rin-
gen, børnene deles op i 2 grupper alt efter alder. 
Lørdag afholder vi også vores Veteranparade.

Det er en weekend i hundenes og hyggens tegn, 
og vi håber på skønt vejr, ikke for varmt og ikke 
for koldt og meget gerne tørt, men selv ikke si-
lende regn formår at ødelægge den gode stem-
ning på årets klubudstilling.

Generel orientering til klubudstillingen
Dommere vil være Helen Davenport-Willis, GB 
og Zoltán Baffia, HU

Adressen er Hasmark Strand Camping, Strand-
vejen 205, 5450 Otterup.

Fredag d. 24. juni er der mulighed for at sætte 
udstillingstelte op fra kl. 17.00 dette foregår ef-
ter anvisning fra udstillingsudvalget og vi håber 
at alle giver en hånd med rundt, så vi hurtigt 
kan blive færdige, for i forlængelse af teltopsæt-
ningen, vil udstillingsudvalget være vært ved et 
glas bobler eller sodavand. 

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 se-
parat, både lørdag og søndag. 

Bernershoppen

www.bernershoppen.dk
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Nyt fra udstillingsudvalget

Tilmelding skal ske online via Dansk Kennel 
Klubs HUNDEWEB.dk og sidste tilmelding er 
den 23/5 2016. 

Barn og hund konkurrence
Vil blive afholdt i løbet af lørdagen vi infor-
merer om tidspunkt lørdag morgen. Denne 
konkurrence er som navnet antyder, børn, 
der viser deres formåen med deres hund frem 
i udstillings ringen. 

Tilmelding sker på dagen – gratis.

Veteran Parade
Veteranhundene er noget helt særligt og vi glæ-
des 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 rin-
gen.

På vores klubudstilling i Otterup vil vi igen i år 
have vores årlige Veteran Parade, for at hædre 
vore dejlige veteranhunde i klubben. Vi håber at 
se rigtig mange hunde - både de som ikke plejer 
at komme på udstilling og de som vi glæder os 
over på udstillingerne. Vi håber de vil møde op 
og deltage i paraden, så det bliver et rigtig fest-
ligt indslag.

Arrangementet vil finde sted umiddelbart efter 
at bedømmelserne i ringene er færdige lørdag ef-
termiddag og inden finalerne starter. 

Der vil være en fin roset til alle veteraner der 
deltager samt en hæderspræmie til den ældste 
veteran i VETERAN PARADEN.

Tilmeld jer allerede i dag - det er helt gratis at 
deltage.

Se indbydelse / tilmelding længere fremme 
i bladet deadline fredag den 20. maj 2016.

LP & Rally
Hasmark danner igen i år rammen om officiel-
le åbne LP og rally-prøver. LP lørdag med Palle 
Bergsøe som dommer og rally søndag med Helle 
Gadeberg som dommer. 

Efter de officielle rally-prøver søndag er der uof-
ficiel rally prøve i begynderklassen. Helle Gade-
berg vil også dømme denne klasse. Tilmelding 
enten via mail til aktivitetsudvalget eller på da-
gen. Betaling på dagen er 30,- pr. deltager.

Fællesspisning fredag den 24. juni 2016
Der kan tilmeldes via HUNDEWEB, til fælles-
spisning efter teltopsætning fredag.

I år vil det foregå kl. 19.00 i festlokalet ”Valhal-
la” på Hasmark Strand Camping. Der vil være 
lækker buffet til kr. 159,- pr. person (børn 2-12 
år kr. 84,- og under 2 år kr. 49,- 



10

Nyt fra udstillingsudvalget

Hvis der er spørgsmål til fællesspisning kontakt 
Gitte Høy Nielsen på mail – gittehoy@gmail.com

Tilmelding vil foregå via HUNDEWEB.dk - 
deadline fredag den 10. juni 2016.

Hold øje med www.dbsk.dk - her vil arrange-
mentet blive annonceret.

Standeleje
Der er mulighed for at opstille et begrænset an-
tal stande på udstillingsområdet, prisen for hele 
perioden er kr. 400,00.
Henvendelse til Jeanette Damm Lerskov på mail 
- jeanette.lerskov@gmail.com

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. På camping pladsen fore-
findes en restaurant. Alle oplysninger om cam-
pingpladsens finder I på www.hasmark.dk 

Hasmark Strand Camping
Strandvejen 205
5450 Otterup
Tlf: +45 64 82 62 06
Mail: info@hasmark.dk
www.hasmark.dk

Med venlig hilsen 
Udstillingsudvalget

Malkins fantastiske forårsdag i skoven

http://www.dbsk.dk
http://www.hasmark.dk
mailto:info@hasmark.dk
http://www.hasmark.dk
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Invitation til Berner Veteran Parade 2016
Lørdag den 25. juni 2016 på Hasmark Camping, Strandvejen 205, 5450 Otterup 

Tilmelding er gratis 

DBSK afholder vores årlige klubudstilling i weekenden 25. og 26. juni 2016 og i den forbin-
delse vil vi meget gerne vise vores ældre Bernere frem.

Vi vil gerne vise rigtig mange ældre Bernere frem, så har du/I en Berner på 8 år eller ældre 
gående derhjemme, så vil vi meget gerne inviterer dig/jer til at komme og vise din/jeres 
Berner frem i vores Veteran Parade. Vi vil hædre den ældste Berner i Paraden. 

Veteran Paraden har intet med udstilling af gøre, det er ren hygge og der er naturligvis 
rosetter til samtlige deltagere. Har din Berner været udstillet er den selvfølgelig også meget 
velkommen. 

Vi håber at se rigtig mange Veteran Bernere og vi ser frem til en hyggelig dag i godt selskab. 

Arrangementet vil finde sted umiddelbart efter udstillings bedømmelserne i ringene og varer 
ca. en time. I får nærmere besked om tidspunkt når vi nærmere os weekenden og vi kender 
antallet af tilmeldte. 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER.

Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 20. maj 2016 
Tilmelding sendes på mail til Fie Basbøll - Mail: Fie.basboll@gmail.com

I mailen skal I oplyse: 
Jeres navn/navne:
Hundens navn:
Hundens fødselsdag dato (dd.mm.år):
Hundens DKK nr.:
Det vil være dejligt hvis i vil fortælle os et par ord om hunden, hvis I har lyst, men det er ikke 
noget krav.  

Med venlig hilsen 
Udstillingsudvalget

mailto:Fie.basboll@gmail.com
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Ny champ

Ny champ

  Filua blev DKCH den 23. januar 2016 i Nyborg
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Hitlisten pr. 20. marts 2016

Hitlisten pr. 20. marts 2016

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

00771/2014 Harthin’s O’Neill Anni Smedsgaard 52 4

13075/2010 Harthin’s Magic Mojo Anne Harthin Andersen 48 4

08264/2014 Lady Xiera’s Pepsi Heidi Dahl Jensen 44 4

00284/2008 Bel’royal’s Lauritz Anette Rotbøll Nielsen 43 3

20204/2010 Hansennen’s Monet Lone Danielsson 39 4

07810/2009 Sennetta’s Columbo Nicole Hecksher Olsen 39 4

10440/2014 Nice Leckei Van De Klaverhoeve Bent Jacobsen 31 4

02873/2007 Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi Sheila Hornstrup 29 3

16394/2012 Effenson Rider Carallsa Birthe Post 26 3

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

12201/2011 Harthin’s Nobody Like Nathalie Anne Harthin Andersen 64 4

17154/2009 Banehaven’s Fillis Filua Mai-Britt Juhl 57 4

05893/2014 Prima-Sennen’s Duchess Of Kimberly Susanne Randløv Petersen 52 3

15044/2006 Pa-Di Sinclair’s Babette Helle Sinclair 30 2

18378/2010 Amazing Tiklo’s Buffy Saint Marie Tine Kloster 29 2

13076/2010 Harthin’s Magnificent Miss Melanie Anne Harthin Andersen 29 3

06873/2015 Harthin’s Queen Of Hearts Susanne Randløv Petersen 29 3

00769/2014 Harthin’s Olivia Louise Krarup Andersen 29 3

18377/2010 Amazing Tiklo’s Balu Magic Gitte Høy Nielsen 28 4

08271/2014 Lady Xiera’s Paprika Pia Skaarup Larsen 28 2
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Hitlisten pr. 20. marts 2016

Veteranhanner 
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2016)

00284/2008 Bel’royal’s Lauritz Anette Rotbøll Nielsen 43 3

02873/2007 Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi Sheila Hornstrup 29 3

00285/2008 Bel’royal’s Louis Poul Erik Fuglsang 7 1

01839/2008 Tertzo’s All You Need Is Love Lars Thygesen 5 1

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2016)

15044/2006 Pa-Di Sinclair’s Babette Helle Sinclair 30 2

22021/2005 Vipsennen Zindy Vivi Petersen 18 2

10881/2007 Habari’s Seven Up For Miss Sofie Birgitte Selchau 14 1

04144/2008 Ber Moscow’s Olga Polka Heidi Dahl Jensen 8 1

Frida, som nyder det dejlige forårsvejr, og ikke kan vente med at komme ned at bade i vandet
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

STATISTIK
2015

Udarbejdet af Lise Kjær for Avls- og sundhedsudalget

Alle data er baseret på hundeweb.
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

I 2015 blev 150 fotograferet 
for HD. Dette er en stigning 
66% i forhold til 2014. 63% af 
disse har status A. Kun 8% 
(13 hunde) status D eller E.

I 2015 blev 145 fotograferet 
for AD. Dette er en stigning 
70% i forhold til 2014. 83% af 
disse har status 0. 12% (17 
hunde) status 2 eller 3. Dette 
er lille stigning, men stadig en 
god trends i status 0 og 1.

I 2015 blev 103 fotograferet 
for OCD. Dette  er det højeste 
antal der endnu er 
fotograferet. Hele 93% har 
ikke påvist OCD. 

HD - Status fordelt per år
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

AD - Status fordelt per år

Importer / Overførsler
I 2015 blev der importeret 8 hunde – dette er et fald på 36% i forhold til 2014. 
I 2015 blev der importeret 5 hunde fra Sverige.
Ingen blev overført fra andre klubber
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

For første gang siden 2012 - har vi en stigning i metalbeskrivelser. Stor tak 
til Gitte Høy, som satte dette i gang.
8 hunde blev bedømt i 2015. 

I 2015 har vi 
haft 42 kuld 
hvalpe – meget 
lig 2015. Dog 
har kuldene 
været større –
18 flere hvalpe 
end 2014 på et 
kuld mindre.

Der blev født 
92 hanner og 
109 tæver.
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

I 2015, har vi set en 
stigning i inseminering 
med frisk sæd og de 
naturlige parring faldet. 
Der kan naturligvis være 
forskellige årsager hertil. 

Antallet af naturlige fødsler 
og kejsersnit – er på 
normalen af hvad Berners 
gennemsnit er. Der ses et 
fald i den blå linje, da det 
nu er muligt at registrere 
hvor tæven har født en 
eller flere og må ende i 
kejsersnit.
Disse oplysninger 
registreres af opdrætteren 
selv via hundeweb.

Der fødes flest hvalpe i:
Kuld Hvalpe %

April 6 36 18%
Marts 4 27 13%
Oktober 6 23 11%
Februar 4 23 11%
Juni 4 21 10%
Maj 4 18 9%
November 4 15 7%
September 3 14 7%
Juli 4 13 6%
August 1 5 2%
December 1 4 2%
Janauar 1 2 1%
Total 42 201 100%
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Gennemsnit
ligt fødes 
der 5 hvalpe 
per kuld. 

Avlshanner :
Ialt 42 kuld, hvoraf 19 hanner har lavet 1kuld. De resterende fordeler sig således:
Antal af Kuld Antal

7 29
3 11
3 11
2 15
2 9
2 15
2 2
2 9

Avlstæve:
Ialt 42 kuld, hvoraf 38 tæver har lavet 1kuld. De resterende fordeler sig således:

Antal af Kuld Antal
2 6
2 16

13 hanner er dansk opdrættet
8 hanner er importeret, men danskejet
7 hanner er udenlandsk



21

Historier

Diagnose stillet

I opslagsbogen ”Vestens sygdomme” 
findes der en beskrivelse af den al-
ment forekommende sygdom ”hun-
deejer”, latin: hundus idiotus, en 
sygdom med et langt forløb. Den 
kan ramme alle, uanset køn, alder 
eller tidligere status i samfundet. Ten-
denser tyder på, at den i visse tilfælde 
er arvelig. Langtidsstudier har vist, at helbre-
delses procenten er meget lav.

Første symptom er et ofte skjult ønske om hund, 
mange gange med en diffus baggrund. Sygdom-
men slår for alvor ud, når patienten har købt hund. 
Da ses de ude uanset vejr; regn, hagl eller sne. 
Under den bedste sendetid på TV, vandrer de 
omkring som zombier med deres hunde.

Et andet symptom der er meget almindeligt, er 
at personen, ses springende rundt i skoven, med 

et tomt halsbånd 
i hånden, samt et 
ansigtssprog som 
skifter fra en højrød 
til en blålig nuan-
ce - vildt skrigende 
”Kom Heeer!” Erfa-
ringer siger, at man 

ikke skal forsøge at få kontakt med den noget 
hysteriske hundeejer, da dette er totalt menings-
løst i situationen.

Ellers ses hundeejere ofte på gadehjørner eller 
lignende i nær samtale med andre hundeejere, 
trods det at de beviseligt aldrig har mødt hin-
anden før.

Til højtider køber patienten ofte kødben og ham-
burger i plast (med indbygget pip) for at pakke 
det smukt ind i gavepapir, for derefter at gemme 
dem til jul. 

Da tages pakken frem under højtideli-
ge former, for at foræres til en, begri-
belig nok, uforstående hund. Meget 
tid og mange anstrengelser lægges 
altså i gaverne til jul og til hundens 

fødsels- og evt. navnedag.

På et senere stadium ændres sygdoms-
billedet til bl.a. at omfatte søvnvanskelighe-

der, samt en mere letsindig indstilling til penge. 
Tidligt om morgenen, fortrinsvis på lørdag og 
søndage, kan de ses pakke deres biler med mad-
kurve med ekstra meget mad, rygsække, små 
sammenklappelige stole, hundetæpper, hunde, 
søvnige børn, samt modvillige ægtefæller. Ef-
ter varierende timers bilkørsel, tilbringes dagen 
som f.eks.

A: Siddende på de medbragte teltstole i flere ti-
mer, intensivt opmærksom på andre patienter, 
som springer rundt i en firkantet ring. Derefter 
springer de selv et par runder og får forskelligt 
farvede bånd. Som de viser på forskellige måder, 
enten i glæde, sorg, vrede- eller skuffelse. Vær-
dien af båndende er ca. 10-15 øre, og udgifterne 
til sådan en dag ligger mellem kr. 800 - 1000 kr.

B: Siddende på teltstole i flere timer, intensivt 
opmærksomme på andre patienter. Som robot-
ter går de, på for eksempel en græsbane og gør 
umotiverede stop, eller små spring og hele tiden 
stift stirrende fremefter. Derefter går de med 
egen hund frem og tilbage på ovennævnte græs-
plæne, nøjagtigt i samme fodspor, selvom de har 
gået der før. Også her er indtægter og udgifter 
meget ujævnt fordelt.

Behandling
Når ovennævnte beskrivelse af symptomerne 
genkendes, findes der ingen tvivl om, at syg-
dommen har fået fæste og behandling kan være 
resultatløst. For størst mulig effekt af behand-

Historier
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Referat af medlemsmøde den 3. april 2016

Bernerpladsen Als og Sundeved

Der var stor tilslutning til dette års medlemsmø-
de.

Ib gennemgik beretning og regnskab.

Bent gennemgik budgettet.
På baggrund af den store tilslutning vil vi i 2016 
være i stand til at træne 2 hold. Et for hvalpe/
unghunde og et for mere øvede hunde.
For at økonomien med 2 hold kan hænge sam-
men, er det nødvendigt med det ekstra tilskud vi 
får via Powerpull. Der blev fra de tilstedeværen-
de udtrykt opbakning til arrangementet.
Bent vil senere sende en arbejdsplan ud hvor 
man kan skrive sig på.

Årets sensommertur er planlagt til at foregå på 
Ærø.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at undersø-
ge økonomi mm. i forbindelse med turen. Grup-
pen består af Annette, Lone og Grethe.

Der var enighed om at pladsen giver et tilskud 
på kr. 4000 til turen.
Ib sørger for kort notits i BB vedrørende turen.

Skuet i Syd blev gennemgået. Vi er godt i gang 
med planlægningen. Lone vil sørge for at booke 
en grill.
Grethe har lovet at stå for fotograferingen.

Kontingentet blev fastholdt på kr. 400.

Styregruppen blev genvalgt. Desuden blev Lene 
valgt ind i gruppen.
Den består herefter af følgende:
Ib – Bent – Majbrit og Lene

Grethe gjorde opmærksom på svømmearrange-
mentet i Hellevad d. 23. april fra 10-15.

Ib fortalte kort om problematikken med Skolens 
brugergruppe.

Referent: Ib

ling af en person, der er ramt af hundeejer-syg-
dommen, bør samtaleterapi sættes ind allerede 
ved første symptom. Umyndiggørelse er ikke at 
anbefale, på trods af at det har været almindeligt 
frem til vore dage.

Videnskabelige undersøgelser har vist, at hun-
deejeren yderst sjældent udgør nogen fare for 
samfundet og at patienten ikke selv oplever sin 
sygdom som noget særligt.
Da de jo som regel er ganske glade og velfornø-
jede, kan man med god samvittighed lade dem 
røre ved en og se på dem som et hyggeligt ind-
slag i vort samfund. 

Tja, hvem kan ikke nikke genkendende til bare 
nogle af disse sygdomstegn??

Ukendt forfatter  
- Tak til Gitte Høy Nielsen for at finde den.

Historier
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Kirsa har fået sit sidste kødben

Vores altid glade, sjove, kloge og frække Kirsa 
kom galt af sted, da hun ville jage de frække kra-
ger på flugt. En alvorlig korsbåndsskade gjorde 
det nødvendigt træffe den svære beslutning for 
hende.

Glad og frisk af sind til den sidste dag var hun, 
og et stort savn efterlader hun. D. 17.4.2016 ville 
hun blive 9 år. Vi er taknemmelige over den tid, 
vi har haft sammen med hende, og vi glæder os 
over, at hun har videregivet sine gode stærke ge-
ner i sine 7 dejlige hvalpe.

De bedste hilsner
Susanne Nielsen

Historier

Notits

Als/Sundeveds årlige sensommertur er 
ved at blive arrangeret. Hvis det er øko-
nomisk og logistisk muligt, vil turen den-
ne gang gå til Ærø.

Nærmere opslag om turen kommer når 
den endeligt planlagt.

Ib Frost

Bono venter på sommer og den første svømmetur. 
/ 7,5 mdr. Berner Emmas Quest for Quasimodo
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Prima-Sennen’s Duchess of Kimberly

Duchess´ fantastiske start på udstillingsåret.
 
Ved årets første DBSK udstilling i Nyborg blev 
hun til vores store glæde BIM.

Da vi så drog til Fredericia til DKK udstilling, 
oplevede vi den stolthed igen, at hun endnu en 
gang blev BIM. (BILLEDE)

Onsdag den 9. marts pakkede vi så bilen for at 
tage til England til Crufts 2016.
 
Vi sejlede fra Hoeck wan Holland til Harwich, 
hvor Duchess i fred og ro tilbragte natten i den 
ene af skibets to kenneler omhyggeligt overvå-
get af sin far og mor på skibets videokanal på 
fjernsynet.

Den følgende morgen kørte vi så fra borde og 
øvelsen i at køre i venstre side begyndte.
 
Vi nåede så til Birmingham National Exhibition 
Centre ved middagstid, hvor man fandt ud af at 
her skete noget virkelig stort – biler parkeret så 
langt øjet rakte omkring hele udstillingsarealet.
Men vi fandt dog en ledig plads ved at køre 
rundt på én af parkeringspladserne i lidt over en 
halv time, hvorefter vi blev indkvarteret på Hil-
ton Hotel – 10 minutters gang over til indgangen 
af Crufts.
 
Resten af torsdagen blev så brugt til masser af 
ture i de dejlige grønne områder med små lun-
de og søer omkring udstillingsarealet. Foråret 
var kommet til de britiske øer med udsprungne 
påskeliljer og forsytia, så selv om det ikke var 
varmt, var man bare rigtig glad over at være 
midt i foråret.
 
Alt på hotellet var så hundevenligt, at man li-
gefrem skiltede med, at her var servering for 
mennesker med hunde og Duchess nød at være 
med hele tiden, hvor hun havde sin faste plads i 
hallen, så alle kunne se hende og stille sig op og 
betragte hende og gerne nusse hende.
 
Om fredagen gik vi så på udstilling. Alt var 
stort. Masser af udstillingsringe i fire haller. Så 
mange forskellige udstillere af artikler til hunde 
og mennesker med hunde, så man skulle bruge 
flere dage på bare at slentre forbi de forskellige 
stande.
Udstillinger af alle hunderacer og opvisninger af 
specialhunde fyldte godt op i de fire haller, så 
der var nok at kigge på.
 
Så oprandt lørdagen hvor Berner Sennen skulle 
starte kl. 8.30.
Som Susanne sagde, da vi satte os ved ringsi-
den, at alene det, at man var nået så langt med 

Historier
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en 23 måneder gammel tæve på det grønne filt, 
var nok til at man godt kunne være lidt stolt og 
ydmyg over situationen.
 
246 Berner Sennen hunde skulle dyste, så tiden 
var lang for Duchess, men hun lå bare stille og 
roligt ved sin mors fødder og nød opmærksomhe-
den fra alle de mennesker, som passerede forbi.
 
Gruppeinddelingen var meget anderledes end 
vores og Duchess skulle op i gruppen ”Limit 
bitch”.
 
Da så turen endelig kom til klassen, hvor Du-
chess skulle udstilles, var hun bare superklar ef-
ter at være blevet børstet og redt efter alle kun-
stens regler.
Da hun så gik i ringen, løb hun simpelthen som 
en drøm.
 
Hun vandt sin klasse og endte som den 3. bedste 
Berner Sennen på dagen. (2 BILLEDER)

Så er der noget af sige til, at man er stolt over sin 
lille pige og havde svært ved at få armene ned.
 
Om aftenen fejrede vi det sammen med fire af 
de 114 danskere, som også udstillede på Crufts 
2016 .
 
Den følgende dag gik vi så alt det af udstillingen 
igennem, som vi ikke havde fået de andre dage 
samt overværede ”Best in Show”, hvor en West 
Highland Terrier vandt.

Mandag tog vi så afsked med Birmingham og 
luntede stille og roligt til Harwich for at sejle 
over til Hoeck wan Holland for at vende tilba-
ge til Greve tirsdag aften mætte af oplevelser og 
kernestolte over vores lille hund.

 
Der skulle dog ikke hvi-
les for meget på laurbæ-
rerne for allerede den 
følgende søndag drog 
vi til Malmø; hvor Syd-
skånske Kennel Klub 
holdt international ud-
stilling.
 
Atter en gang præstere-
de Duchess sit ypperste, 
hun blev BIR og fortsat-

te i store ring, hvor hun endte med at blive den 
3. bedste i Gruppe 2.

 
En fantastisk start 
på udstillingsåret 
for en 23 måneder 
gammel hund.
 

Susanne og Per 
Randløv Petersen 

Historier
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Lørdag 6. august 2016
Arrangør:Træningspladserne i Suså, Køge og Ballerup-Skovlunde.

Træningspladsen i Køge, Bregnegårdsvej 2, Ølsemagle.
Skuedommer: Camilla Gothen. 
Ringassistent: --
LP-dommere: Erik Sørensen og Marianne Jensen
LP-prøveledere: Niels-Henrik Jakobsen
LP-ringassistenter: Ivan Madsen og Karin Schlichter 
Rally-dommer: Frank Kuhfeld
Rally-assistent: Lilli Kuhfeld
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.

Skuepris: 150 kr.
Parklasse: 50 kr.
Juniorhandling: 50 kr.
LP og Rally jf. DKK.

Tilmelding til skue, LP-prøver og Rally senest 1. juli 2016 på
www.hundeweb.dk

Efter skue er der konkurrence: 
hund og fører udklædning.

Version 1.0
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Træningspladserne i syd 
inviterer til SKUE I SYD

Lørdag den 28. maj 2016 kl. 10.15
Træningspladsen Notmark Gl. Skole, Notmark 46, 6440 Augustenborg

Skue Lydighed og Rally 
Baby klasse: 3-6 mdr.
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
Der kan tilmeldes til (uofficiel) rally prøver i klasserne
Begynder
Øvede

Udstillingsdommer: Susanne Laursen, LP-dommer: Kirsten Christiansen og Rallydommer: 
Birgitte Lauritzen

I golf klassen må du tilmelde hunde med mindre handicaps, du skal blot skrive på, hvilke 
handicaps hunden har. Disse bliver så holdt uden for bedømmelse. Det kan f.eks. være tand-
fejl, haleknæk, eller lignende. Det er en mulighed for at komme på udstilling med din hund 
som ellers ikke har mulighed for at udstille.

Pris pr. klasse 175 kr. for én hund. 150 kr. for efterfølgende hunde fra samme husstand.
Golf klasse 125 kr. og veteran klasse gratis

Tilmeldingsgebyret kan overføres via netbank til: 
Reg.nr: 8012 Konto.nr: 1062220 (Sydbank)

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

Berner hilsen
fra træningspladserne: Nørbølling og Als/Sundeved

http://bernerpladsen-als-og-sundeved.dk/
mailto:frosty@bbsyd.dk
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Billeder

Billeder

Malkins fantastiske forårsdag i skoven

Cesar, 5 mdr - nu boende i Schweiz 

Werner Wix Wanted Dearly (Basco) 10 måneder.
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DBSK’S TRÆNINGSPLADSER

Jylland
Als & Sundeved Ib Frost 2860 4406

Haderslev Joanna Mandau 2992 9086

Nordjylland Joan Damgaard Iversen 2084 9407

Nørbølling Johnny Rasmussen 2049 6777

Vejle Frank Andersen 2720 1345

Fyn
Odense Birgit Christiansen 6170 1397

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

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

Nordsjælland Kate Madsen 4817 7198 / 5120 6675

Suså Bodil Nordam 3035 5017
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Billeder

Billeder

Nice Leckei van de Klaverhoeve som træ klatrer

Malkins fantastiske forårsdag i skoven

Jalthe nyder det

Malkins fantastiske forårsdag i skoven
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Info

Info
Bestyrelsen
Formand
Maria Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
28706931
maria_harthin@hotmail.com
formand@berner-sennen.dk

Næstformand
Jens Utke Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
49160168 /  20102168
jens@sennettas.dk

Sekretær
Tine Ringgaard
Rytterkrogen 4
3520 Farum
28965868
tine.ringgaard@gmail.com
sekretaer@berner-sennen.dk

Kasserer
Werner Bartsch
Mellemvang 10
4990 Sakskøbing
26820851
werner.bartsch@hotmail.com
kasserer@berner-sennen.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Per Randløv Petersen
Greve Strandvej 123
2670 Greve
43601270 / 81616070
per@randlov.com

Dorthe Jensen
Egebjergvej 371
4571 Grevinge
26242266
dorthe1@dorthe1.dk

Berit Bang-Jensen
Dalumvej 14
4700 Næstved 
28935363
berit@bb-berner.dk

1. suppleant
Gitte Høy Nielsen
Lindevej 2
7200 Grindsted
22762570
gittehoy@gmail.com

2. suppleant 
Lars Bibby
Ulvskovvej 140
8300 Odder
40681504
lars@bibby.dk

Avls- og sundhedsudvalg 
asu@berner-sennen.dk

Berit Bang-Jensen
28 93 53 63
berit@bb-berner.dk

Inge Bibby
inge@bibby.dk 
Telefon: 86531504

Tine Kloster
tine@tiklo.dk

1. Suppleant
Erling Kolding Jakobsen
ekj@bernerhojen.dk

Udstillingsudvalg
uu@berner-sennen.dk 

Jeanette Damm Lerskov
21 63 0212
jeanette.lerskov@gmail.com

Janne Klitgaard
20 21 20 61 / 86 57 93 92
xukayo@outlook.dk

Nicole Hecksher
41 61 44 88
nicole.hecksher@gmail.com

Gitte Nielsen
20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk

Fie Basbøll
25 17 90 49
fie.basboll@gmail.com

Aktivitetsudvalget
akt@berner-sennen.dk 

Louise Nielsen
31 48 98 13
louisen@live.com

Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com

Hanne Bank Pedersen
25 21 51 66
hannebank@stofanet.dk

Rikke M. Mollerup
25 32 46 48
berner_azuro@hotmail.com

Diverse
Hvalpepakker
Karin Nielsen
Østkystvejen 17
6440 Augustenborg
21 78 75 83
info@berneremma.com

Hvalpeformidler
Finn Katberg
Madsbjergparken 23
8270 Højberg
86 27 61 13
finn.katberg@privat.dk

Dødsregistering og  
sundhedsspørgeskema
Erika Bromose
Dystedvej 24
4684 Holmegård
48 36 00 31
fruenshoej@hotmail.com

Redaktør
Nefer Johansen-Ossian
21 94 16 67
bb@berner-sennen.dk

IWG
Inge Bibby
Ulvskovvej 140 
8300 Odder 
86 53 15 04
inge@bibby.dk

Medlemsadministration og  
adresseændringer
Werner Bartsch
Mellemvang 10
4990 Sakskøbing
26820851
werner.bartsch@hotmail.com
kasserer@berner-sennen.dk

mailto:gittehoy@gmail.com
mailto:lars@bibby.dk
mailto:berit@bb-berner.dk
mailto:tine@tiklo.dk
mailto:louisen@live.com
mailto:hannebank@stofanet.dk
mailto:info@berneremma.com
mailto:finn.katberg@privat.dk
mailto:fruenshoej@hotmail.dk
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Udstillingskalender 2016

Udstillingskalender 2016

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 hun-
dewebben på DKKs hjemmeside. DBSK er ikke 

ansvarlige overfor ændringer i tilmeldingsfrister 
hos DKK eller DKKs kredse.
 
Yderligere oplysninger om udstillingerne findes 
på DBSKs og DKKs hjemmesider

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

2016
Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

14.05 2016 Køge Martin Cröeser, ZAF DKK Kreds 2 UDLØBET

10.06 2016 Vejen Gunnar Nymann  DK DKK 09.05 2016
Anden frist  
(kun online)
17.05 2016 kl. 8.00

11.06 2016 Vejen Noreen Harris, IR DKK 09.05 2016
Anden frist  
(kun online)
17.05 2016 kl. 8.00

12.06 2016 Vejen Ole Staunskjær, DK DKK 09.05 2016
Anden frist  
(kun online)
17.05 2016 kl. 8.00

25.06 2016 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Helen Davenport-Willis  
GB
Zoltan Baffia  HU

DBSK 23.05 2016

26.06 2016 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Zoltan Baffia  HU  
Helen Davenport-Willis  
GB

DBSK 23.05 2016

13.08 2016 Bornholm Hanne Laine Jensen, 
DK

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

14.08 2016 Bornholm Krystyna Opara, PL DKK 11.07 2016
Anden frist  
(kun online)
18.07 2016 kl. 8.00
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Udstillingskalender 2016

Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

20/21.08  
2016

Vamdrup Kommer senere DKK Kreds 4

17.09 2016 Hillerød Hassi Assenmacher-
Feyel, D

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

18.09 2016 Slagelse Gerhard O’shea  SE. DBSK 15.08 2016

01.10.2016 Aars Birgitte Schjøth  DK DBSK 28.08 2016

05.11 2016 Herning Sean Delmar, IR DKK 03.10 2016
Anden frist  
(kun online)
10.10 2016 kl. 8.00

06.11 2016 Herning Friederike Kappacher, A DKK 03.10 2016
Anden frist  
(kun online)
10.10 2016 kl. 8.00

19.11.2016 Strib Astrid Indrebø  NO DBSK 17.10 2016

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

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Er gældende pr 1. 1. 2016
Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.

Priser Online betaling via DKK Via Netbank eller check
Babyklasse, 3-6 måneder 255 Kr. 280 kr.
Hvalpeklasse, 6-9 måneder 255 Kr. 280 kr.
Juniorklasse, 9-18 måneder 365 Kr. 400 kr.
Mellemklasse, 15-24 måneder 365 Kr. 400 kr.
Åben klasse, fra 15 måneder 365 Kr. 400 kr.
Brugshundeklasse, fra 15 måneder (*) 365 Kr. 400 kr.
Championklasse, fra 15 måneder 365 Kr. 400 kr.
Veteranklasse, fra 8 år 365 Kr. 400 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 365 kr. 400 kr.
Udstilling 2. hund 305 kr. 350 kr.
Udstilling 3. hund 255 kr. 305 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.

Forsikring
Enhver hund udstilles for ejerens regning og ri-
siko, og uheld af enhver art er DKK/DBSK uved-
kommende.

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

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

For yderligere information vedr. reglement for ud-
stillinger og skuer henvises til Dansk Kennel Klub.

Nærmere oplysninger om de enkelte udstillingers 
adresser kan ses i under Udstillingskalender.
Ret til ændringer forbeholdes.



Afsender
Werner Bartsch · Mellemvang 10 · 4990 Sakskøbing

Morgan og Kenya spiller fodbold
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