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Indhold mm

Udgivelser og deadlines i 2018: Marts - 10. februar, maj - 10. 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.berner-sennen.dk

Redaktion
Materiale sendes til: Nefer Johansen-Ossian · Morelvej 56 · 5250 Odense SV · tlf. 2194 1667 · e-mail: bb@berner-sennen.dk
Ansvarshavende redaktør:  Maria Harthin Andersen · Kirstens Bakke 10 · 7700 Thisted · tlf. 5197 1650 

e-mail: maria_harthin@hotmail.com / formand@berner-sennen.dk
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Fotokonkurrencen
Forsiden
”Du siger aviser, mor - Det kender jeg abso-
lut intet til” Viktor 11 uger. Indsendt af Gro 
Andersen.

Bagsiden
Glæden ved at blive champion - Lady Xieras 
Pepsi  og Heidi. Indsendt af Heidi Pedersen.

Begrundelse
Dette har alle hvalpe-ejere vist prøvet: At avisen 
lige pludselig eksploderer. Godt hunden ikke 
kom noget til :)
 Jane
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamlingen er afholdt for i år og refe-
ratet fra generalforsamlingen lagt på klubbens 
hjemmeside.

Før vi startede på dagsordnen til årets general-
forsamling holdt vi et minuts stilhed til ære for 
Connie Beck. Connie har ydet en meget stor ind-
sats for klubben gennem mange år.
Æret være Connies minde 

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Maria Harthin Andersen
Næstformand: Linda Hjort
Kasserer: Lisbet Utke Ramsing 

Sekretær: Gitte Høy Nielsen
Medlem: Lars Bibby
Medlem: Werner Bartsch 
Medlem: Monica Ø. Rasmussen
1. Suppleant: Mia Lund Madsen

Første bestyrelsesmøde er aftalt og sikkert også 
afholdt når dette blad kommer ud. Vi ser frem 
til at få tid til at snakke sammen om planer for 
det kommende år, finder dem, der skal sidde i 
diverse udvalg og få lavet forretningsorden for 
bestyrelsen. 

Cooper 19 mdr - spring for fuld fart
Barney kysser lidt på sin lille datter  

– Faith, som her er 2 måneder
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Mindeord

Mindeord

På DBSK generalforsamling blev der afholdt 
et minuts stilhed for Connie Beck. Connie 
forlod desværre denne jord alt for tidligt, hun 
blev stedt til hvile d. 5/4, og vi ønsker i den 
triste forbindelse at udtrykke vores dybeste 
medfølelse med disse mindeord om Connie.

Connie har gennem tiderne været en meget 
aktiv del af klubben, hun har været medlem 
af såvel bestyrelsen og avls og sundhedsud-
valget. Hun har været redaktør for vores klub-
blad og har flere gange fungeret som referent 

på vores generalforsamlingerne. Connie var 
ligeledes initiativtager til skuet i Østjylland. 
Og har været en del af klubben på rigtig man-
ge områder. 

Connie var altid en glad og dejlig personlig-
hed og hun vil blive savnet rigtig meget. 

Vi sender de varmest tanker til Connies fami-
lie i denne svære tid. 

DBSK Bestyrelse 

Tirsdag d 27/3 fik vi det triste budskab, at 
Connie Beck var afgået ved døden. Connie 
har i mange år været aktiv indenfor racen. 
Satchmo, Filou vom Wittekindsland, Fens-
holts Jolly Good Fellow, Chino og senest Bel 
Royals Daluca og Ebony har nydt godt af 
Connies varme hundehjerte. Klubben har 
gennem årene haft gavn og glæde af Conni-
es energi og evne til at organisere. Hun har 
siddet i bestyrelsen, avlsrådet og kredsbesty-

relsen. Som referent til generalforsamlinger 
og møder var Connie effektiv og efterspurgt. 
Hun var en af initiativtagerne til det genopli-
vede Århus-skue og havde glædet sig til årets 
skue Kristi Himmelfartsdag. Det nåede Con-
nie desværre ikke.

Vore tanker går til Ove og familien. Æret 
være Connies minde. 

Inge Bibby.
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

Så blev det endelig forår – hold da op hvor har 
påsken og dagene før og efter været en blandet 
fornøjelse. Lige fra 15 cm sne til 20 graders var-
me. 

Derfor vil du også se en del billeder i dette blad 
af hunde og sne – selv om det jo er forårets andet 
blad.

Vi har til dette blad modtaget 42 billeder – ind-
sendt af 17 forskellige medlemmer – tænker at 
der må være nogen af jer der ligger inde med 
nogle gode billeder. Så endnu en gang vil jeg 
gerne opfordre jer medlemmer til at indsende bil-
leder og historier af vores skønne hunde – bladet 
bliver så meget bedre når der er andet end blot 
info fra klubben og klubbens udvalg.

Til slut vil jeg gerne opfordre alle til at overhol-
de de deadlines der er. De står altid på side 2 i 
bladet, så det kan ikke komme som nogen over-
raskelse – ligesom jeg altid gør opmærksom på 
deadline på facebook 10 dage før det er tid. Jeg 
ved godt at alle ikke har facebook – men allige-
vel.

Det er frivillig tid jeg bruger og når ikke alt 
materiale kommer til tiden – så tager det bare 
meget længere tid end der egentlig behøves – og 
det bliver bare lidt træls. Har du brug for forlæn-
get deadline så kontakt mig – så finder vi selv-
følgelig ud af det – men så ved jeg det og skal 
ikke bruge unødig tid på at vente på og rykke for 
materiale. Med ønsket om et godt forår til jer alle. 

Mange hilsner Nefer

PS. Husk næste deadline er 1. juli – bladet ud-
kommer i starten af august.

DeVael Full Steam Ahead / Matti nyder foråret på stranden ved Marielyst
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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. Hunde over 12 år slettes automatisk 
pr. 1.1.2018. Såfremt de stadig lever,  
bedes dette meldes ind på overstående 
mail adresse.

Født Køn Navn Far Mor
18/06/06 Han Duevang's Tarzan Cero vom Alten Holz Duevang's Qvinnie
28/07/06 Tæve Pa-Di Sinclair's Babette Minas 2 Av 

Hennumkroken
Tertzo's Waikoloa

20/08/06 Tæve Lusennas Freja Donar v. Barnerhof Allie
08/10/06 Tæve Fløjholmen's Camilla Bermoscow's Murmansk Sund Brusgaard Cinka
13/11/06 Tæve Chili Fensholt's Jolly Good 

Fellow, Chino
Duevangs Qrystal Lady

01/01/07 Tæve Ber Moscow's Thilde 
Telemark

Tiviniro's Harley Davies Ber Moscow's Elvira 
Madigan

01/01/07 Han Ber Moscow's 
Trampedak

Tiviniro's Harley Davies Ber Moscow's Elvira 
Madigan

11/01/07 Tæve Tertzo's Casablanca Dragostino vom 
Gipfelfeuer

Tertzo's Chelli

09/03/07 Han Sund Brusgaard Elvis Herletta's Ludo Alfi
03/04/07 Tæve Favitea's Unika Uttara Maroussia Crocodile-

Coach
Favitea's Lamonique

14/07/07 Tæve Herletta's Cujo Kohavens Cæsar Herletta's Fleur
06/05/07 Tæve Zakili's Beyoncé Aslaug's Maximum Tertzo's Michigan
06/05/07 Tæve Zakili's Björk Aslaug's Maximum Tertzo's Michigan
08/06/07 Tæve Lille Strand's Luna Baron Van´t Pachthof Lille Strand ś Hera 

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

Født Køn Navn Far Mor
09/09/07 Tæve Egely's Aquina Fensholt's Jolly Good 

Fellow, Chino
Bernerhøjen's Jill

09/09/07 Han Egely's Anton Fensholt's Jolly Good 
Fellow, Chino

Bernerhøjen's Jill

09/09/07 Han Egely's Aladdin Fensholt's Jolly Good 
Fellow, Chino

Bernerhøjen's Jill

25/11/07 Han Favitea's Yazoo Warren Diesel V.'t 
Rijkenspark

Favitea's Petrea

11/12/07 Han Vollenweider's Lucas Fensholt's Jolly Good 
Fellow, Chino

Tertzo's Moonflower

18/12/07 Han Pa-Di Sinclair's Duke of 
Mysteri

Apoletano's Unsolved 
Mysteri

Tertzo's Waikoloa

18/12/07 Tæve Pa-Di Sinclair's Dark 
Mysteri

Apoletano's Unsolved 
Mysteri

Tertzo's Waikoloa

18/12/07 Tæve Pa-Di Sinclair's 
Dreaming Mysteri

Apoletano's Unsolved 
Mysteri

Tertzo's Waikoloa

18/03/08 Tæve Lady Xiera's Shelly Warren Diesel V.'t 
Rijkenspark

Tertzo's Xiera

20/03/08 Han Lady Xiera's Billy Bob Barancourt van de 
Weyenberg

Zuizui's Goldy

01/04/08 Tæve Moon Sister's Crazy 
Corine

Warren Diesel V.'t 
Rijkenspark

Tertzo's Moon-Shine

04/04/08 Han Zakili's Duplo Av 
Legolas

Lord Legolas av Hiselfoss Tertzo's Michigan

25/06/08 Tæve Terplinggaard's Bimbo Kwanita Bosley Vollenweider's Maggi
24/07/08 Tæve Hansennen's Wasa Tertzo's Lanzo Jr. Hansennen's Omega
17/10/08 Han Pa-Di Sinclair's 

Eternity
Indian Hills Heir To The 
Throne

Apoletano's Only You In 
My Heart

21/11/08 Tæve Sennetta's Dagmar The 
Queen

Riccarron Oscar 
Delarenta

Ebnet's Annabelle

28/02/09 Tæve Vipsennen Yoyo Garcia Duevang's Nerman   Vipsennen Zindy
28/02/09 Tæve Vipsennen Yasmina Duevang's Nerman   Vipsennen Zindy
28/02/09 Tæve Vipsennen Yatzy Duevang's Nerman   Vipsennen Zindy
05/04/09 Tæve Favitea's Beauty Super Foot Elysian 

Garden Sotel
Favitea's Nanett

11/04/09 Han Glade Bernere Garlic Zolo Vom Oberholzer 
Forst

Tertzo ś Dendi

Still going strong
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Still going strong

Velkommen til: 

Bayley

Yatzy

Yasmina

Yoyo

Still going strong
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Ny champ

Ny champ

Bernershoppen

www.bernershoppen.dk

Lady Xieras Pepsi ny dansk champion i Nyborg 21/1 2018
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Nyt fra aktivitetsudvalget 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

D. 24. marts holdt vi Snus til NoseWork i Aal-
borg. Arrangementet var udsolgt på rekord tid. 
Hunde og førere havde en rigtig god og lærerig 
dag. Kort forinden meldte Pia Hansen-Schwartz 
desværre afbud som instruktør på grund af syg-
dom, men vi var så heldige at Maj Hejdi Jensen 
kunne træde til og lave en god dag for vores 
medlemmer.

I skrivende stund er vi ved at få styr på de sidste 
detaljer i forbindelse med Rally og LP prøverne 
på Hasmark d. 9. og 10. juni. I år i anledning af 
jubilæumsåret har vi valgt at lave lukkede prø-
ver i både Rally og LP. Så vi håber at se en mas-
se glade hunde og deres førere denne weekend. 
Vi har fået nogle fine sponsorater og rosetterne 
er bestilt. Dommerne i år er Brian Esbensen i 
LP om lørdagen og Susann Wheadon i Rally om 
søndagen. Begge dage starter prøverne kl 10. Så 
er man nysgerrig på hvordan sådan nogle prøver 
foregår, så kom endelig over forbi lydighedsrin-
gen og se de dygtige ekvipager præstere – der er 
garnti for logrende haler.

Vi har nogle projekter i støbeskeen her til hen-
over efteråret. 

D. 1. og 2. september i forbindelse med udstillin-
gen i Hanstholm, planlægger vi at afholde nogle 
forskellige workshops, som kan give inspirati-
on til hvad man kan lave med sin berner. Har 
man en ide til et spændende tema, så kontakt 
os gerne.

Årets trænerseminar afholdes d. 6. oktober i 
Sannes Hundecenter i Hedensted. Underviser 
bliver Randi Laursen, som er uddannet hos Ca-
nis. 
Foredrag med Christine Løwe fra Løwe og Hund 
d. 27. Oktober i Silkeborg, som kommer til at 
handle om at få aflivet nogle myter omkring 
hunde og hundeopdragelse. 

Vi håber at se en masse af jer rundt omkring til 
vores arrangementer. 

Aktivitetsudvalget

Rossini på 16 uger

Når man bliver meget træt pludselig  
Quella 4 måneder
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget

Så blev det endelig forår, snart bliver alt grønt 
og vi kan glædes over at vinteren for alvor er 
gået i hi. 

Forår og sommer betyder også at vi i udstillings-
udvalget går en travl tid i møde. I år bliver det 
et helt specielt år som vi glæder os til at fejre 
sammen med jer og vores udenlandske berner 
venner.

Vi skal afholde 40 års jubilæumsudstilling i 
Hasmark. Vi er sikre på at det bliver et godt år 
og at I alle glæder jer til at mødes rundt om og 
i ringen. 

Denne udgave af ”nyt fra udstillingsudvalget” 
vil indeholde masser af informationer omkring 
Hasmark.

Vi har lavet program for alle 3 dage og bemærk 
venligst at der vil være teltopsætning fredag kl. 
14. 

Programmet kan ses her i bladet, lagt på klub-
bens Facebook side, det bliver udleveret i Roskil-
de og vil også blive trykt i udstillingskataloget. 

Udstillingsudvalget byder velkommen til ”Get 
Together” lige efter teltopsætningen fredag. 

Efterlysning 
Har du/I billeder fra nogle gamle udstillin-
ger så er vi meget interesseret i at se nogle 
af dem. Vi vil meget gerne bringe billederne i 
kata loget og gerne i følgeskab med nogle kom-
mentarer. Send gerne billeder til Fie Basbøll 
fie.basboll@gmail.com

Sponsorer søges 
Vi søger sponsorer der har lyst til at bidrage til 
vores lotteri og katalogsalg. Vi har allerede fået 
tilsagn fra flere, så send gerne en besked til 
 gitte@elmebjerg.dk. Alt har interesse bare det 
er noget der kan være til glæde for mennesker 
og ikke mindst vores basser. 

Alle medlemmer i udstillingsudvalget vil fremad 
mod Hasmark arbejde på højtryk for at I alle skal 
få en dejlig weekend. 

Da vi står overfor at skulle afvikle klubbens 40 
års jubilæumsudstilling har vi valgt at alle ud-
stillere skal have en ekstra gave både lørdag og 
søndag. Så glæd jer. 

Fotografer søges stadig
Vi søger stadig personer der kunne tænke sig 
at være med til at bidrage til klubbens historie. 
Har du lyst og tid til at tage nogen billeder af de 
dejlige basser, så må du gerne melde dig til ud-
stillingsudvalget. Husk du behøver ikke at være 
overalt begge dage. Opgaven kan opdeles med 
andre der skulle have lyst. 

Staugaard ś Arabella Capella – Cookie   
– til photoshoot foran Skarrild Hus

mailto:fie.basboll@gmail.com
mailto:gitte@elmebjerg.dk
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Nyt fra udstillingsudvalget
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Nyt fra udstillingsudvalget

For børn og barnlige sjæle
Lørdag morgen arrangerer Gitte Høy Nielsen og 
Anni Smedsgaard skattejagt på campingpladsen 
for alle børn der har lyst til at deltage. Vinderen 
findes sidst på dagen. 

Præmier til alle der deltager 

Skattejagt

Tegnekonkurrence

Barn og hund

Balder på 3 år, fra kennel Kjær Messi ( Terplinggaards Charly ) Elsker sne
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Nyt fra udstillingsudvalget

Igen i år vil der være fællesspisning fredag d. 
8. juni 2018 kl. 19. Se invitationen og bemærk 
venligst hvordan Joan og Lars kan trylle fanta-
stisk mad frem til os alle til en rigtig ”krejler” 
pris. 

Vi vil i forbindelse med fællesmiddagen afholde 
amerikansk lotteri, med helt specielle præmier. 
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Nyt fra udstillingsudvalget

BIS udklædning 
Så skal kreativiteten afprøves og udstilles. Fre-
dag inden fællesspisningen vil der være ud-
klædningskonkurrence på udstillingsområdet. 
Det bliver så sjovt at se hvor kreative i kan være. 

Tilmelding kan ske til louisen@live.com 

Veteranparade på Hasmark
Vil i år blive afholdt søndag d. 10. juni 2018 kl. 
13.00.
Tilmelding kan ske til fie.basboll@gmail.com 

Hanstholm 1. & 2. september 2018
Her bringer vi lidt informationer omkring udstil-
lingen i Hanstholm.
Det endelige program ses andetsteds i bladet. 

Husk at tilmeldingsfristen er 30. juli 2018 kl. 
23.59. 2. frist er 6. august 2018 kl 23.59 (100 
kr i gebyr)

Det er stadig muligt at booke overnatning på 
Hanstholm Camping, Hamborgvej 95, 7730 
Hanstholm, telefon: 97 96 51 98. 

Udstillingen som er en dobbelt udstilling vil 
byde på flere overraskelser og nye tiltag. Der vil 

være opsat et stort madtelt, hvor det vil være 
muligt at købe forskellige slags grillmad. 

Kommende udstillinger 2018
Dansk Berner Sennen Klub 40 års jubilæ-
ums klubudstilling Otterup: Lørdag d 9. 
juni mulighed for at vinde titlen ”Berner Sen-
nen Klubvinder”, dommer Jens Ramsing DK og 
søndag den 10. juni 2017 mulighed for at vinde 
titlen ”Klub jubilæumsvinder” dommer Anikó 
Istvánné Juhász HU. Hasmark Strand Camping, 
Strandvejen 205, 5450 Otterup.

DKK international dobbeltudstilling Vejen: 
Lørdag den 16. og søndag den 17. juni 2017 i Ve-
jen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen. 
Der er kvalifikation til Crufts 2019 om sønda-
gen. Dommerne er henholdsvis Stefan Sincko, 
SLO om lørdagen og Elina Haapaniemi, FI om 
søndagen.

DKK Kreds 5 Nordisk udstilling Billund: 5. 
august, dommer Myriam Vermeire, BE. Mulig-
hed for at blive Nordisk vinder, resultatet tæller 
med til Årets DKK-Racevinder.

DKK international dobbeltudstilling Born-
holm: 18. august dommer Monica Blaha, AUT 
og 19 august dommer Ramone Kazlauskaite, 
LT. Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 
Rønne. 

Det var alt fra udstillingsudvalget for denne 
gang. 

Med håb om et dejligt forår og på gensyn meget 
snart.

Udstillingsudvalget 

mailto:louisen@live.com
mailto:fie.basboll@gmail.com
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Nyt fra udstillingsudvalget
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Billeder

Foråret må da vente lige om hjørnet.  
Rasmus med Nellie, Tess, Pandora og Lakka

Urania Perla Nieporetu, 2 år.

Odin (Berner Bessies Future von Nico) på forårstur i 
hans egen lille hundeskov. 

Barney elsker sine ture i det blå - her nydes det sær-
ligt fordi han er på havearbejde - en af de første dage 

det tegner til at blive forår

Billeder
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Den 17. marts løb vort længe ventede foredrag 
om ledbåndsskader af stablen. Det var lykkedes 
os at få en af Danmarks dygtigste ortopæder, 
Claus Sloth, til at komme og fortælle. Dorte hav-
de fundet et dejligt lokale på Slagelse Bibliotek til 
os, og vi fik sandelig tegnet og forklaret. Glæde-
ligt var det, at Claus Sloth ikke mente, vi havde 
flere ledbåndsskader end som så. Berner Sennen 
lå midt i hunderacerne risikomæssigt. Hyppigst 
så han skader ved labrador retriever, newfound-
lænder, cairn terrier, staffordshire terrier, chow 
chow og shar pei. På tværs af racer var stejle 
bagbensvinkler og hjulben en risiko. Ønskede 
man en hund, hvor ledbåndsskader ikke fore-
kom, skulle man se efter en greyhound, en grav-
hund eller en basset hound. De fik det aldrig.

Årets generalforsamling er lige overstået. Lis-
beth Mikkelsen havde valgt at sige stop for den-

ne gang, og vi siger dig mange tak for din ind-
sats i udvalget og også for dit gode humør. Dorte 
og jeg takker for valg og genvalg, og Erling be-
klæder nu posten som suppleant. Også tak til 
dig for indsatsen. På det sidste har du været sat 
tilbage på grund af en sprængt akillessene. Vi 
håber, den gror godt sammen, så vi får dig at se 
som aktiv suppleant. 

Sæt x i kalenderen, hvis du bor i det sydøstli-
ge Danmark og gerne vil til foredrag. Werner 
har fået arrangeret et foredrag om fertilitet med 
Kirsten Howaldt fra Maribo Dyrehospital den 6. 
oktober. 

Vi er også i gang med planer om flere foredrag og 
om et avlsseminar. Vi har flere ideer, men kom 
med din, hvis du tror, det vil interessere andre. 
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Vi er ved at få dommerne på plads til vores avls-
beskrivelse, og vi har igen været så heldige at 
måtte låne de dejlige arealer i Odense. Arrange-
mentet bliver afholdt lørdag d. 25/8 - hold øje 
med hjemmesiden og Facebook for nærmere in-
formation om tilmelding osv.

Følg med på hjemmesiden. Der vil vi sætte Sid-
ste Nyt, hvis vi pludselig får nogle gode mulig-
heder for arrangementer. 

Bernerhilsner fra os i  
Avls- og Sundhedsudvalget. 

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Flintinges Conrad Cornelius elsker sneen Maestro Jak z Obrazka, 2 år.
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Amerikansk lotteri 
Med rigtig mange 

præmier 

For yderligere oplysninger og henvendelser kontaktes 
Johnny Rasmussen 20 49 67 77 / 75 92 29 02 Connie Norup 27 79 22 11 

Berner hilsner fra 
Træningspladserne: Nørbølling og Als/Sundeved 

          
 

 

 

 

SKUE KLASSER (Uofficiel) 
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. 
 
*I golf klassen må du tilmelde hunde med mindre handicaps, du skal 
blot skrive på, hvilke handicaps hunden har. Disse bliver så holdt 
uden for bedømmelse. Det kan f.eks. være tandfejl, haleknæk, eller 
lignende. Det er en mulighed for at komme på udstilling med din 
hund som ellers ikke har mulighed for at udstille. 
 
LYDIGHED (Uofficiel) 
Hvalpe 
Begynder 
LP1 – LP2 og LP3 
 
RALLY (Uofficiel) 
Begynder og Øvede 
Ekspert og Champion 
 
TILMELDINGSPRISER 
Pris pr. klasse 175 kr. for én hund.  
150 kr. for efterfølgende hunde fra samme husstand. 
Golf klasse 125 kr. og veteran klasse gratis 
 
Indbetales til Sydbank Reg. nr. 8012 Konto nr. 00 01 06 22 38 
Tilmeldingen bekræftes pr mail når betalingen er bekræftet på 
kontoen.  
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Tilmeldingen (inkl. Betaling) til skuet skal ske  
senest lørdag 25. august. Tilmelding er bindende. 
Vi ønsker én tilmeldingsblanket pr. hund, pr. klasse. 
Tilmeldingsblanketter findes på dette link 
www.bernerpladsen-als-og-sundeved.dk 
For at deltage i udstillingen skal hunden være registreret i DKK 
Barn og hund samt parklasse tilmeldes på dagen. 
Nummerskilte / startnummer vil blive udleveret på dagen. 
 
 
 
 

 
Ved middagstid 

Tænder vi grillen  
Så man kan købe flæskestegsburgere og pølser 

Der er også mulighed for at købe  
sodavand/øl 
kaffe og kage 

 
 
 

Tilmeldinger sendes til: 
skueisyd@stofanet.dk  

      TRÆNINGSPLADSERNE I SYD INVITERER TIL 

SKUE I SYD 

Lørdag den 8. september 2018 kl. 10.15 

Træningspladsen Notmark Gl. Skole, Notmark 46, 6440 Augustenborg 

 DOMMERE 
Skue: Bernerdommer Birgitte Gothen 

Lydighed: Kirsten Christiansen 
Rally: Birgitte Lauritzen 

 

PRÆMIER 
Til alle 

Tilmeldte hunde 

Husk at vi er på Facebook!! 
Skue i Syd (DBSK) 
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Hanstholm Dobbelt Udstilling d. 31. august til 
2. september 2018.
Udstillingen afholdes på Hanstholm Camping-
plads, som ligger i en meget smuk natur ud til 
Vesterhavet, og der er rigtig mange muligheder 
for dejlige oplevelser, udendørs badeland og ak-
tiviteter, ikke mindst for børnene.

Ponyridning er en af mulighederne og Vig-
sø Feriecenters store indendørs vandland ligger 
kun 4 km. fra campingpladsen.

Kom evt. nogle dage før og nyd de dejlige fa-
ciliteter, frilufts bad m.m. Se mere samt hvordan 
I kan booke plads på www.Hanstholm-cam-
ping.dk

Hanstholm Camping Thy Feriepark Thy Cam-
ping børneferie ...
www.hanstholm-camping.dk
Hanstholm Camping - Thy Feriepark Thy cam-
ping Nationalpark Thy www.thyferiepark.dk 
udlejning campingvogn lej en campingvogn leje 
campingvogn Thy ferie Park -Ferie med indhold 
ferie for hele familien langtidsholdbare oplevel-
ser vandland badeland vandrutchebane lege-
land hesteudlejning islandske heste vesterhavet 
rav camping hanstholm camping ...

Program
Fredag d. 31. august:
Kl. 13.00 Telte må opstilles omkring udstillings 
ringene
Kl. 15.00 Tur med hundene i Thy National park,
med Peter Uno Andersen som turguide.  
Nationalpark Thy er Danmarks første national-
park, og blev oprettet i 2007, med officiel ind-
vielse den 22. august 2008. Området omfatter 
24.370 ha og strækker sig over et op til 12 km 
bredt bælte fra Agger Tange i syd til Hanstholm 
i nord. 
Kl. 17.00 Grillteltet åbnes og der kan købes pøl-
ser, Burgere, og meget mere, samt div. drikke-
varer.  
Kl. 19.00 Get together Party – velkomst.

Lørdag d. 1. september:
Kl. 08.30 Grillteltet åbner og der kan købes kaf-
fe, morgenbrød m.m.
Kl. 10.00 Bedømmelser starter i ring 1. og 2.
Dommer hanner og BIR Helen Davenport-Willis 
GB. Dommertæver Eva Liljekvist Borg - Sverige
Der vil også blive afholdt workshops i Nosework, 
Vognkørsel og Rally  
Kl. 19.00 Om aftenen hygger vi os sammen med 
levende musik og Fællesspisning - Grillet Patte-
gris m. salater og div. tilbehør, fadøl og andre 
drikkevare kan købes i Grilteltet. Tilmelding til 
fællesspisningen er nødvendigt, og skal ske på 
hundeweb.dk. For udenlandske kan der tilmel-
des ved at sende en e-mail til Maria Harthin An-
dersen på maria_harthin@hotmail.com  

Betalingen sker på: 
IBAN: DK6230000009443665 BIC (SWIFT): 
DABADKKK, kontoejer: Dansk Berner Sennen 
klub, Kirstens Bakke 10, 7700 Thisted  
Tilmeldingen skal ske senest d. 12. august 2018 
og koster 150 kr. pr. person. Tilmeldingen er 
bindende.  

Søndag d. 2. september:
Kl. 08.30 Grillteltet åbner og der kan købes kaf-
fe, morgenbrød m.m.
Kl. 10.00 Bedømmelser starter i ring 1. og 2.
Dommer hanner og BIR Eva Liljekvist Borg - 
Sverige. Dommer tæver Helen Davenport-Willis 
GB  
Kl. 15.00 Slutter bedømmelserne i ring 1. og 2.
Kl. 15.30 Afholdes den store Berner Jubilæums 
finale. Med hemmelig dommer, - Alle Bedst i 
køn placerede Bernere hanner og tæver (Max. 
16 Bernere) fra de 2 dage konkurreres der om 
den uofficielle titel ”40 års jubilæumsvinder”.

Dommeren placerer dem alle fra nr.1. og til XX
Vi glæder os til at vi mødes og får nogle hygge-
lige og spændende dage sammen.

Hanstholm udstilling 2018
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Historier

Det er hårdt at være en dygtig ældre dame

Kjær ś Lucy Ind The Sky With Diamond bliver 
8 år til Sankt Hans og hun var til dobbelt Rally 
stævne i Vamdrup på årets første sommerdag.

Ugen inden havde vi leget i sne, men d. 8/4 var 
der 21 grader og ingen vind til Rally stævnet i 
Vamdrup.

Lucy manglede 1 Rally-Pind, ved en ny dom-
mer, hun havde nemlig 3 Pinde ved dommer Pia, 
men man skal have pindene ved mindst 2 for-
skellige dommere, så dygtige LussePusse måtte 
af sted igen.

Hun lå til nedkøling i skyggen, fik vand på pan-
den lige inden hun skulle ind på banen og så 
klarede hun det så flot.

Hun hentede 2 ud af 2 Pinde på dagen med 87 
og 89 point i Rally Øvet Klassen.
Så nu er Lucy Rally Øvet Mester.
Tillykke til fører Birthe Gram, flot arbejde I 2

Indsendt af Joanna Gram

Historier
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Historier

At ældes med ynde

DKLPCH, DKRLCH Tertzo’s Dendi 
10.06.2004 – 03.03.2018

Lørdag den 3. marts 2018 sagde vi farvel til vo-
res dejlige Dendi næsten 14 år gammel. 

Dendi havde det godt og var frisk lige til det sid-
ste. 

Dog kneb det med appetitten, og vores fantasi 
blev virkelig sat på prøve, for at finde noget hun 
ville spise, og hun havde tabt sig en del. Dagen 
før hun blev aflivet, var hun stadig med på tur 
på marken, men senere på dagen og i løbet af 
natten fik hun problemer med at rejse sig. Da 
hun heller ikke længere ville spise uanset hvad 
hun blev tilbudt, besluttede vi at afslutte hendes 
liv. 

Det var ikke nogen nem beslutning. Egentlig 
havde jeg ikke troet, at det ville være så svært, 
da Dendi jo var gammel og havde levet et langt, 
godt og indholdsrigt liv, og det var jo helt natur-
ligt at det skulle ende på et tidspunkt. Men hold 
da op hvor har det været svært. Jeg har mistet 
hunde i en ung alder, hvilket også er noget af 
det mest forfærdelige, men at miste en ven som 
man har haft i så lang tid, har så mange min-
der og oplevelser med er virkelig virkelig svært. 
Man har et helt særligt bånd til sin gamle hund. 
Jeg tror godt, at jeg kan sige med sikkerhed, at 
Dendi opnåede at være Danmarks ældste berner. 
Dendi har aldrig figureret på Still going strong li-
sten, men det er alene fordi jeg er lidt overtroisk. 
Kommer hun på listen, så vil det nok snart være 
slut, har jeg tænkt hele tiden lige siden vi har 
haft mulighed for at sætte hende på. Så derfor 
synes jeg nu, at hun i stedet fortjener at blive 
mindet i en lille artikel i bladet. 

Dendi var en sød hund. Det siger vi selvfølgelig 
alle sammen om vores hunde, men Dendi var 

virkelig hvad der er ind-
begrebet af at være en sød 
hund. Hun var rolig, sød, 
intelligent, omsorgsfuld og 
kærlig. Hun var sød ved alle 
hunde og ved alle mennesker. Hun gjorde ikke 
noget stort væsen af sig selv, men med sin roli-
ge og selvsikre attitude skabte hun stor respekt 
(på den gode måde) hos alle de hunde der om-
gav hende. Hun var under huden på mig, og jeg 
vidste altid hvor jeg havde hende, ligesom hun 
vidste hvor hun havde mig, alle dem der kendte 
Dendi ved hvad jeg mener. 

Dendi havde en lang lydigheds karriere bag 
sig, og opnåede at blive både Dansk Lydigheds 
Champion og Dansk Rally Champion. Vi har 
rejst land og rige rundt og deltaget i alverdens 
lydigheds- og rally konkurrencer, været til DM 
flere gange, fået en masse dejlige oplevelser og 
lært en masse dejlige mennesker at kende. 

Historier

B
ladets bedste histo

ri
e
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Historier
Dendi har beriget os med 2 kuld hvalpe, hvoraf 
vi selv har haft de 2 af dem. I skrivende stund 
har Dendi stadig 2 levende afkom, som vi ken-
der til. Chilli på snart 11 år i Nordjylland og Basil 
på 9 år på Sjælland. Dendi var kærlig overfor 
sine hvalpe hele livet igennem, selv da de var 
blevet voksne brugte hun tid på at soignere dem, 
og de nød det.  

Da Dendi var 7 år gammel fik hun konstateret 
nedsat leverfunktion, og allerede dengang reg-
nede vi ikke med, at Dendi ville blive så gam-
mel. Hun fik foder der understøttede dårlig 
leverfunktion, men udover det tog jeg ikke så 
meget hensyn til det. Gennem de sidste par år, 
blev hun mere og mere kræsen, og i en lang pe-
riode levede hun kun af rugbrød med leverpostej 
og dåsemad, tørfoderet gad hun ikke røre, så det 
var med at bruge fantasien og give hende, hvad 
hun havde lyst til at spise. 

Selvom Dendis lydigheds karriere blev lagt på 
hylden for mange år siden, så trænede vi stadig 
rigtig meget. 

Dendi elskede når vi trænede, og var lige til det 
sidste skarp og klar i hovedet, frisk på at lære 
nye øvelser. 

Ligesom det er vigtigt at vi mennesker træner 
vores hjerne hele livet igennem, så er det ikke 
anderledes for hundene. De skal ikke pakkes 
væk fordi de er blevet gamle. De har stadig be-
hov for at blive stimuleret fysisk og mentalt, 
få ros og anerkendelse og få lov at arbejde, det 
holder både hjerne og krop i gang. Vi trænede 
tricks, kropskontrol, fitness, rally og ikke mindst 
lydighedsøvelser som Dendi til tider opfandt sine 
egen versioner af. 

Jeg kan varmt anbefale Anders Hallgrens bog 
”Den gamle hund” som her i huset er blevet læst 
indtil flere gange. 

Dendi var ikke grå og gammel at se på. Når vi 
gik tur i skoven blev jeg tit spurgt, om Dendi 
var en stor hvalp, så derfor kan jeg med stolthed 
sige, at hun ældedes med ynde, og hun opførte 
sig tit som en hvalp i skoven, når vi mødte andre 
hunde, og hun gerne ville lege. 

Dendi afsluttede sit liv stille, roligt og respekt-
fuldt, præcis som hun havde levet det, og ved 
mig ved sin side. Hun har efterladt et stort tom-
rum hos os og et kæmpe savn, og selvom vi el-
sker vores andre hunde op til stjernerne og tilba-
ge igen, vil ingen af dem kunne udfylde Dendis 
plads.

Hun var en ener, og jeg er Ina Olsen dybt tak-
nemmelig for, at det blev mig der fik lov at være 
”hendes mor” i hendes næsten 14 år lange liv, 
hvilke det desværre kun er de færreste der ople-
ver med vores elskede bernere. RIP Dendi, i hjer-
tet gemt, aldrig glemt. 
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Rally stævne

Joanna Gram har sendt en lille billede-serie fra 
vores sidste Rally stævne og video med at hele 
banen.
Videoen er desværre på højkant og vi kan ikke 
finde ud af at ”vende” den – så I må lægge ho-
vedet på skrå 😊

Berlemo ś Aragon var til sin 2 Rally Champion 
Klasse i Vamdrup d. 8/4, hvor der var dobbelt 
Rally stævne.

Den søde Aragon bestod begge sine klasser med 
81 og 84 point ud af 100, i 21 graders, vindstille 
varme og havde en herlig energi og kontakt hele 
banen igennem.

Aragon er her 2 år og 8,5 mdr. gammel, så 
faktisk ret flot at mestre varme, publikum ved 
ringsiden, skyderi i baggrunden, sværhedsgra-
den i en Rally Champion Klasse, Løbske tæver 
der har gået banen i klasserne under ham og det 
midt i sin sidste kønsmodningsperiode ;o)

Historier

Øvelse: Hund Bakker (Lige) 3 hundelængder 
foran fører.

Yndlings-Øvelse: Drej hele vejen rundt/Danse 
mens fører ikke stopper op.
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Dommeren vælger flere steder på banen hvor 
øvelsen får hunden til at skifte side, så alle øvel-
ser kan komme til at skulle laves med hunden 
på højre side.

LINK til video

Historier

Øvelse: Gå frem til Kegle og stå – Senere 
indkald (Ud for skilt nr. 2 foran fører) under 
førers uafbrudte gang – hund skal nå op til 
fører inden skilt nr. 3 foran fører for ved skilt 
nr. 3 er næste øvelse ;o)

Øvelse: Spiral – Gå fri ved fod rundt om 3 
kegler, så 2 kegler og sidst hele vejen rundt 
om sidste kegle (Lige til at fare vild i hvor langt 
man er kommet)

Øvelse: Frem i felt og dæk – senere indkald.
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Invitation

NORDSJÆLLANDS TRÆNINGSPLADS

Holder medlemsmøde søndag d. 27. maj kl. 
11.30 på træningspladsen på Vejenbrødvej i 
Nivå. 

Vores træner gennem mange år holder des-
værre op efter forårssæsonen.

EN KÆMPE TAK til Marianne Lind for hen-
des store engagement på træningspladsen. 

Vi kommer til at savne dig.
 

Hvis der fortsat skal være en træningsplads i 
Nordsjælland, er det NU man skal melde sig.
Der mangler engagerede medlemmer til sty-
ringsgruppen, hvis dette skal kunne lade sig 
gøre.
Derefter skal der findes nye trænere.
 
Der vil blive serveret en øl el. vand. 
Tilmeld Jer senest d. 24. maj til email: 
katemadsen@post.tele.dk eller på trænings-
pladsen.

Mange hilsener
Kate Madsen

Menneskefar nusser med  
Kannehills lille hvalp på tre uger Berta 7 mdr. ( Kronbys Elsa ) Vinter 2018

mailto:katemadsen@post.tele.dk
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Bernerpladsen Als og Sundeved  
inviterer igen i år til sensommertur

Vi planlægger en guidet tur i Ho Klitplantage 
søndag den 23. september 2018 kl. 10.00 - så 
sæt kryds i kalenderen.

I får flere oplysninger i næste blad. Vi ses.....
Med venlig hilsen
Styringsgruppen

Jalthe og Leckie i Ho Klitplantage

Jalthe, Kimmi, Carmen og Leckie på toppen af en klit 24 m over havets overflade i Ho Klitplantage.
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DBSK’S TRÆNINGSPLADSER

Jylland
Als & Sundeved Bent Jacobsen 4035 5190

Haderslev Joanna Mandau 2992 9086

Nordjylland Joan Damgaard Iversen 2084 9407

Nørbølling Johnny Rasmussen 2049 6777

Vejle Frank Andersen 2720 1345

Fyn
Odense Birgit Christiansen 6170 1397

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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Info
Bestyrelsen
Formand
Maria Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
51971650
maria_harthin@hotmail.com
formand@berner-sennen.dk
Næstformand
Linda Hjort
Fiskebakken 9
5683 Haarby
lindamhjort@gmail.com
Sekretær
Gitte Høy Nielsen
Lindevej 2
7200 Grindsted
22762570
gitte@berner-sennen.dk
Kasserer
Lisbet Utke Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
49160168 / 20102168
lisbet@sennettas.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Lars Bibby
Ulvskovvej 140
8300 Odder
40681504
lars@bibby.dk
Werner Bartsch
Mellemvang 10
4990 Sakskøbing
26820851
berner@bartsch.dk
1. suppleant 
Mia Lund Madsen
Kærsgårdvej 21
5464 Brenderup
61121959
suppleant@berner-sennen.dk

Avls- og sundhedsudvalg 
asu@berner-sennen.dk
Formand 
Inge Bibby
inge@bibby.dk 
86531504 
Sekretær
Berit Bang-Jensen
28 93 53 63
berit@berner-sennen.dk
Medlem
Werner Bartsch 
berner@bartsch.dk
Dorthe Hammerich 
dortehammerich@gmail.com 
tlf. 61 37 37 79
1. suppleant
Erling Kolding Jakobsen
ekj@bernerhojen.dk

Udstillingsudvalg
Gitte Nielsen
20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk
Jeanette Damm Lerskov
21 63 0212
jeanette.lerskov@gmail.com
Fie Basbøll
25 17 90 49
fie.basboll@gmail.com
Louise Nielsen
31 48 98 13
louisen@live.com
Randi Bjørn
Bjørnøvej 21, Fynshav, 6440 
Augustenborg. 
randi_samson@hotmail.com
Lisbet Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
lisbet@sennettas.dk

Aktivitetsudvalget
akt@berner-sennen.dk 
Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com
Hanne Bank Pedersen
25 21 51 66
hannebank@stofanet.dk
Rikke M. Mollerup
25 32 46 48
berner_azuro@hotmail.com

Gitte Høy Nielsen
22762570
gitte@berner-sennen.dk
Heidie Bødtker
Brombærvej 10 4000 Roskilde 
25792507
heidiehemmingsen@gmail.com 
Kim Bødtker
Brombærvej 10 4000 Roskilde
51465138 
kb@kimb.dk
Mette Ejsing
Hyldager 7
2640 Hedehusene

Diverse
Hvalpepakker
Maria Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
51971650
maria_harthin@hotmail.com
formand@berner-sennen.dk

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

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

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

IWG
Maria Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
51971650
maria_harthin@hotmail.com
formand@berner-sennen.dk
Medlem
Inge Bibby
inge@bibby.dk

Medlemsadministration og  
adresseændringer
Lisbet Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
lisbet@sennettas.dk

mailto:berit@berner-sennen.dk
mailto:louisen@live.com
mailto:hannebank@stofanet.dk
mailto:finn.katberg@privat.dk
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Udstillingskalender 2018

Udstillingskalender 2018

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.

2018
Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
10-05-2018 DCH´s 

Træningsplads
Viengevej 7
8240 Risskov 

Emily Green, England DBSK Skue 
Connie 
Beck Mobil 
27428999

Udløbet

11.05.2018 Roskilde Nordisk 
Udstilling
Darupvej 19, 
4000 Roskilde

Søren Wesseltoft, DK Dansk 
Kennel Klub

Udløbet

12.05.2018 Roskilde 
International 
Udstilling
Darupvej 19, 
4000 Roskilde

Lisbeth Ramsing, DK Dansk 
Kennel Klub

Udløbet

13.05.2018 Roskilde 
International 
Udstilling
Darupvej 19, 
4000 Roskilde

Helge Werner Hagen, 
NO

Dansk 
Kennel Klub

Udløbet
Kvalifikation til Crufts

26.05.2018 Århus Miklos Levente, HU Dansk 
Kennel Klub 
Kreds 6

Udløbet
Tæller med til årets 
DKK racevinder
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Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
09.06.2018 Otterup 40 års 

Jubilæums-
udstilling
Hasmark 
Strand Cam-
ping
Strandvejen 
205
5450 Otterup

Jens Utke Ramsing, DK 
Anikó Istvánné Juhász, 
HU

DBSK Første: 07.05.18 
Sidste: 14.05.18
kl. 23.59

10.06.2018 Otterup 40 års 
Jubilæums-
udstilling
Hasmark 
Strand Cam-
ping
Strandvejen 
205
5450 Otterup

Anikó Istvánné Juhász, 
HU Jens Utke Ramsing, 
DK

DBSK Første: 07.05.18 
Sidste: 14.05.18
kl. 23.59

10.06.2018 Tornemark Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
kreds 2 
(Skue)

20.05.2018 kl 23.59

16.06.2018 Vejen 
International 
Udstilling
Vejen
Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen

Stefan Sinko, SLO Dansk 
Kennel Klub

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

17.06.2018 Vejen 
International 
Udstilling
Vejen
Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen

Sven Løvenkjær, DK Dansk 
Kennel Klub

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

05.08.2018 Billund 
Nordisk 
Udstilling

Myriam Vermeire, BE Dansk 
Kennel Klub 
Kreds 5

Frist 
Første: 01.07.2018 
Sidste: 09.07.2018 kl. 
08:00 
(kun on-line – forhøjet
gebyr)
Tæller med til årets
DKK racevinder  

Udstillingskalender 2018
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Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
12.08.2018 Kolding

KFUM Hallerne
Peter Tofts Vej 21
6000 Kolding

Kommer senere Dansk 
Kennel 
Klub Kreds 
4(Skue)

Frist: 08.07.2018

18.08.2018 Bornholm 
International 
Udstilling
Rønne Stadion
Torneværksvej 1
3700 Rønne

Monica Blaha, AUT Dansk 
Kennel Klub

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

19.08.2018 Bornholm 
International 
Udstilling
Rønne Stadion
Torneværksvej 1
3700 Rønne

Ramone Kazlauskaite, 
LT

Dansk 
Kennel Klub

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

25.08.2018 Hårlev Birgitte Grothen, DK Dansk 
Kennel 
Klub Kreds 
10(Skue)

Frist: 01.08.2018   

01.09.2018 Hanstholm Helen Davenport-Willis, 
GB og Eva Liljekvist 
Borg, SE

DBSK Første: 30.07.18
Sidste: 06.08.18 
kl. 23.59

02.09.2018 Hanstholm Eva Liljekvist Borg, SE 
og Helen Davenport- 
Willis, GB

DBSK Første: 30.07.18
Sidste: 06.08.18 
kl. 23.59

08.09.2018 Augustenborg Birgitte Gothen Træning 
pladserne
i syd

25.08.18

15.09.2018 Års
Messecenter Års
Messevej 1
9600 Års

Jana Stefancova. SLO DBSK Første: 13.08.18
Sidste 20.08.2018
kl. 23.59

22.09.2018 Ballerup 
International 
Udstilling
Ballerup 
Idrætsby
2750 Ballerup

Leif Ragner Hjort, NO DKK Første: 20.08.18
Sidste: 27.08.18
kl. 08.00
Mulighed for at blive 
Københavnsvinder 
(KBHV)

23.09.2018 Slagelse
Sørbymagle 
Hallen
Kirkerupvej 16
4200 Slagelse

Erikas Piskunovas, LT DBSK Første: 20.08.18
Sidste: 27.08.18
kl. 23.59
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03.11.2018 Herning 

International 
Udstilling
MCH 
Messecenter
Vardevej 1
7400 Herning

Kimo Mustoven, FI Dansk 
Kennel Klub

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

04.11.2018 Herning 
International 
Udstilling( DKV)
MCH 
Messecenter
Vardevej 1
7400 Herning

Satu Ylä Mononen, FI Dansk 
Kennel Klub

1. frist: 01.10.2018 
2. frist: 08.10.2018  
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet 
gebyr)
Søndag er der 
mulighed for at blive 
Danmarksvinder

17.11.2018 Strib 
Juleudstilling
Strib Fritidscenter
Ny Billeshavevej 
1-3
5500 Middelfart

Heike Schraven, DE DBSK Første:15.10.18
Sidste: 22.10.18
kl. 23.59

17.11.2018 Spøttrup
Kulturhal
Nørremarken 1
7860 Spøttrup

Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
Kreds 9 
(skue)

13.10.2018 

02.12.2018 Køge Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
kreds 2 
(Skue)

11.11.2018 kl. 23.59

08.12.2018 Vordingborg Kommer senere Dansk 
Kennel 
Klub Kreds 
10(Skue)

03.11.2018

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

Er gældende pr 1. 1. 2018
Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.

Priser Online betaling via DKK Via Netbank eller check
Babyklasse, 3-6 måneder 265 kr. 290 kr.
Hvalpeklasse, 6-9 måneder 265 kr. 290 kr.
Juniorklasse, 9-18 måneder 385 kr. 420 kr.
Mellemklasse, 15-24 måneder 385 kr. 420 kr.
Åben klasse, fra 15 måneder 385 kr. 420 kr.
Brugshundeklasse, fra 15 måneder (*) 385 kr. 420 kr.
Championklasse, fra 15 måneder 385 kr. 420 kr.
Veteranklasse, fra 8 år 385 kr. 420 kr.
Juniorhandling 145 kr. 170 kr.
UFB 30 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 385 kr. 420 kr.
Udstilling 2. hund 315 kr. 360 kr.
Udstilling 3. hund og efterflg. 265 kr. 315 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
Lisbet Utke Ramsing · Højsagervej 52 · 3480 Fredensborg
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