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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:  
Mia Lund Madsen · Kærsgårdvej 21 · 5464 Brenderup · Miaemil@gmail.com · Telefon: 6112 1959
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Fotokonkurrencen
Forsiden
Nice Leckei. Indsendt af Grethe Lauritzen.

Bagsiden
Pa-DI Sinclair’s P kuld. 
Indsendt af Helle Sinclair.

Begrundelse
En skøn hund, som bliver dejligt afkølet her i 
den varme sommer.
 Jane

mailto:Miaemil@gmail.com
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Nyt fra bestyrelsen og ny bestyrelsesformand 

Nyt fra bestyrelsen og ny bestyrelsesformand 

Maria Harthin Andersen har desværre trukket 
sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Vi øn-
sker Maria alt muligt godt for fremtiden, og glæ-
der os over stadigvæk at møde Maria på udstil-
lingspladserne rundt omkring i Danmark.
 
Grundet denne fratrædelse har bestyrelsen også 
på bestyrelsesmødet den 1. juli 2018 konstitu-
eret sig endnu engang og bestyrelsen har nu 
valgt Mia Lund Madsen som formand for Dansk 
Berner Sennen Klub. 

Hvem er den ny formand?
Min historie for at komme hertil er, at min fa-
milie og jeg i sommeren 2017 var så heldige at 
møde Anni Smedsgaard fra Kennel Mount Bläs-
sis. Anni introducerede os både for vores helt 
fantastiske hund Nitro, men også for DBSK. Her 
jeg fik øjnene op for Klubben og vores skønne 
Berner Sennen igen. Vi har som familie tidligere 
haft en Berner Sennen hund, som vi også var 
rigtig glade for, hun var en rigtig skøn Berner, 
som vi havde rigtig mange glæder sammen med. 
Desværre måtte hun forlade os, og savnet efter 
at få en Berner igen var nu blevet for stor. Derfor 
har vi nu været så heldige at få glæden hver dag 
sammen med Nitro. Nogle af jer har måske alle-
rede mødt Nitro og jeg på udstillingerne, rundt 
omkring i Danmark, mens andre ikke har. Nitro 
og jeg har allerede nu oplevet mange oplevelser 
på udstillingspladserne, både i DBSK, men også 
i DKK og NKK. Vi deltog også på DBSK jubilæ-

umsudstilling i Hasmark, hvor vi havde glæden 
af at møde mange af jer, og jeg glæder mig til at 
møde endnu flere, når vi mødes den første week-
end i september i Hanstholm. I er i hvert fald 
altid meget velkomne til dialog eller en hyggelig 
snak, når vi mødes rundt omkring i Danmark på 
udstillingerne. Jeg glæder mig meget til videre 
arbejdet i klubben, og til at videreføre vores klub 
i årerne frem.
 
Lige p.t. arbejder bestyrelsen med Persondatafor-
ordning, opdateringer på hjemmesiden og plan-
lægning af efteråret. Arbejdet kommer blandt 
andet til at forgå i samarbejde med udvalgene, 
og i efteråret vil bestyrelsen invitere udvalgsfor-
mændene og hvalpeformidleren til dialogmøde, 
så vi sammen kan finde et fælles fodslag og 
sammen arbejde frem mod 2019. Dialogen skal 
styrke sammenholdet i klubben og sætte retning 
for hvad både udvalgene og bestyrelsen vil ar-
bejde med af fælles mål og strategier.
 
Med de ord vil jeg ønske jer alle sammen en rig-
tig god sommer.  Jeg glæder mig til at fortsætte 
samarbejdet med bestyrelsen, med udvalgene og 
med jer som medlemmer af klubben.
 
God sommer :)
 

Mange hilsner fra
Mia Lund Madsen

Formand

Bernershoppen

www.bernershoppen.dk
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

Sommeren er over os – og sikke en start vi har 
fået i år – det er varmt for vores bamser ;)

Denne gang har jeg fået mange billeder og det er 
rigtig dejligt. Husk at hvis I sender flere billeder 
i samme mail – så er det vigtigt at det er tyde-
ligt hvilken tekst der hører til hvilket billede. Det 
er ikke nok at skrive at det øverste billede er til 
tekst det og det nederste billede er til tekst det. 
Der er forskel på hvordan I ser de vedhæftede 
billeder i jeres mail program og så på hvordan 
jeg ser det i mit.

Derfor – Når I sender mere end 1 billede ind – så 
må I meget gerne huske at de tilhørende tekster 
er ”parret” med billedet. Dvs at hvis filnavnet på 
billedet er fx 4328.jpeg – så må I gerne skrive 
dette foran teksten – så jeg nemt kan se hvilken 
tekst der hører til hvilket billede.

Husk hvis billedet skal kunne bruges til for/bag-
side konkurrencen, så skal det gerne være over 
1 mb.

Jo tungere billedet er jo bedre er kvaliteten.
Tekst og billeder sendes i hver sin fil – dvs. ikke 
noget med at sætte billederne ind i word ( med 
mindre de sendes separat ved siden af også ) 
Billederne bliver nemlig ødelagt af at komme ind 
i word.

Når I sender mange tunge billeder – så brug 
venligst www.wetransfer.com – Det er nemt 
og helt gratis. DOG bedes I huske lige at sende 
mig en sms (21941667) når I har sendt billeder 
med wetransfer – da det link jeg modtager kun 
er gyldigt i 7 dage – og hvis der er mere end 7 
dage til deadline – så når jeg ikke at downloade 
billederne.

Med ønsket om en god sommer til jer alle

Mange hilsner Nefer

PS. Husk at næste deadline er allerede 10. sep-
tember

Dejlige Macy (Fensholt Quickstep)

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. 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
26/11/05 Tæve Bernerhøjen's Ophelia Bangshåb's Bogart Bernerhøjen's Britnei 

Bella 
18/06/06 Han Duevang's Tarzan Cero vom Alten Holz Duevang's Qvinnie
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

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 
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

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

Født Køn Navn Far Mor
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

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

Warren Diesel V.'t 
Rijkenspark

Dødemeldt via hundeweb

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

05/04/09 Tæve Favitea's Bianca Super Foot Elysian 
Garden Sotel

Favitea's Nanett

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

Tertzo ś Dendi

04/05/09 Han Aslaug's Oppenheimer Möllelyckans Pettson Aslaug's Labre Laura
04/05/09 Tæve Aslaug's Ophelia          Möllelyckans Pettson Aslaug's Labre Laura
04/05/09 Tæve Aslaug's Opashai         Möllelyckans Pettson Aslaug's Labre Laura
04/05/09 Tæve Aslaug's Optilde           Möllelyckans Pettson Aslaug's Labre Laura
08/05/09 Han Tertzo's Live To Tell Super Foot Elysian 

Garden Sotel
Tertzo's Rioja

12/05/09 Han Bernerhøjen`s Dakota 
Dark Stranger

Bernerhøjen's Laser Bernerhøjen's Duchess

29/05/09 Han Kjær's Waterloo Laslo vom Bergfelder 
Land

Aslaug's Nuka

20/06/09 Tæve Bernerdotte's Bella Boomer vom Saurierpfad Berner Dotte V.'t 
Rijkenspark

Still going strong
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Ny champ

Ny champ

Ny Svensk Champion. DKCH DKRLCH LP1 LP2 Kjær’s Dancing With Charlie.  
National udstilling i Borås d. 1/7 2018
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Ny champ

Amazing Tiklo’s Balu Magic

FOR THE LAST TWO YEARS MILLEBILLE 

HAS BEEN THE MOST REWARDED BERNESE MOUNTAIN DOG BITCH IN DENMARK 

AND AS WELL - THE ONLY INTERNATIONAL CHAMPION BITCH IN DENMARK

7 July 2018 
On her last show abroad in champion class (Tvååker, Sweden) she was awarded BOS

MilleBille
B o r n  5  O c t o b e r  2 0 1 0

International Champion (CIB)

Nordic Champion (NORDCH)

Danish Champion (DKCH)

Swedish Champion (SECH)

Norwegian Champion (NOCH)

Czech Champion (CZCH)

FCI Obedience Class 1 (LP1)

Rally Obedience (RBM)

 Sire:  Pa-Di Sinclairs Escape from Reality “Eskil”
 Dam: Sund Brusgaard Ella “Chella”       

                            Breeder:  Tine & Jens Kloster  Owner:    Gitte Høy Nielsen

Milles Meritter til BB.indd   1 08-07-2018   13:16:22
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Ny champ

Lørdag den 27. oktober kl.10 - 13 

indbyder vi til foredraget  
"UØNSKET ADFÆRD - KNÆK KODEN" 

med Adfærdsterapeut og instruktør  
       Christine Løwe. 

Formiddagen byder på et uformelt oplæg 
omkring håndtering og forebyggelse af 
udfordringer i hverdagen, samt konkrete 
forslag til hvordan vi fanger eventuelle 
uvaner i opløbet – og tackler dem hvis de 
allerede er opstået. 

Vi tager udgangspunkt i aktuelle scenari-
er, og vil i fællesskab kigge på håndte-
ringsstrategierne for de mest almindelige 
problemstillinger. 
 
Har du en oplagt problemstilling du ger-
ne vil have vendt, er du velkommen til at 
beskrive denne ved tilmelding. 
Christine har stor erfaring med alle typer 
af hund/ejer relationer og er kendt for at 
formidle både videnskabelig teori og 
brugbare løsninger på en humoristisk og 
uformel måde. 
Læs mere på www.løweoghund.dk 
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Resultater fra Hasmark 2018

 LP1
Nr. 1.  Tertzo’s Live To Tell og Rikke Marstrup 

Mollerup med 190,5 point
Nr. 2.  Kinggeorge og Mette Ejsing med 150,5 

point
Nr. 3.  Kamla Vammen’s Olympic Cooper og 

Heidie Siff Fleur Bødtker med 123,5

 LP2
Nr. 1.  Kjær’s Dancing With Charlie og Joanna 

Wolf Gram med 237 point
Nr. 2.  Werner Wix Wanted Dearly og Lene 

Hadberg Sørensen med 170 point
Nr. 3.  Berlemo’s Aragon og Joanna Wolf Gram 

med 169 point

 Rally Begynder
Nr. 1.  Bernerhøjen’s Larissa og Anne Grethe 

Seested med 96
Nr. 2.  Lady Xiera’s Polka Princess og Carina 

Krogh med 89
Nr. 3.  Kamla Vammen’s Olympic Cooper og 

Heidie Siff Fleur Bødtker med 88 point

 Rally Øvet
Nr. 1.  Kjær’s Faith No More og Birthe Gram 

med 97 point
Nr. 2.  Werner Wix Wanted Dearly og Lene 

Hadberg Sørensen med 91 point
Nr. 3.  Kjær’s Lucy In The Sky With Diamond 

og Birthe Gram med 89

Nyt fra aktivitetsudvalget
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Nyt fra aktivitetsudvalget

 Rally Ekspert
IB Lady Xiera’s Loppe og Bodil Nordam
IB Tertzo’s Kazue Lotus og Ulla Hobert

 Rally Champion
Nr. 1.  Kjær’s Dancing With Charlie og Joanna 

Wolf Gram med 92
Nr. 2.  Berlemo’s Aragon og Joanna Wolf Gram 

med 78

Aktivitetsudvalget ønsker stort tillykke med  
resultaterne og de nye titler til alle.

Nyt fra aktivitetsudvalget

Lucas med 3 herlige hvalpe fra Kennel Fensholt
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Stemningsbilleder fra Hasmark 2018

LP Glade Bernere Tara LP Werner Wix Wanted Dearly

Rally Tertzo’s Kazue Lotus LP Kamla Vammen’s Olympic Cooper
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget

LP Kjær’s Dancing With Charlie

Rally Kjær’s Faith No More Rally Amazing Tiklo’s Balu Magic

Rally Lady Xiera’s Polka Princess
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Billeder

Billeder

Fensholt ś Penelope

Balder på 3 år. Fra kennel Kjær Pa-Di Sinclair’s P kuld

Amadios Jaffa har hørt man skal beskytte sig mod 
solen og det gør hun så
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget

Tiden flyver afsted og det er igen blevet tid til en 
ny omgang ”Nyt fra udstillingsudvalget”. Der er 
da også sket lidt siden sidst. Vi har arbejdet hek-
tisk på at få afholdt vores 40 års jubilæumsud-
stilling på Hasmark Strand Camping i Otterup. 

Der er også kommet den meget omtalte og nye 
lov om Persondataforordning (GDPR) som vi 
skal forholde os til. Det er til gengæld en noget 
drilsk affære, som i nogle tilfælde giver plads til 
fortolkning. Vi har taget kontakt til bestyrelsen 
så vi sammen kan finde nogle fornuftige løsnin-
ger til de problematikker GDPR medfører. 

Vi så resultatet på DKKs udstilling i Roskilde, 
hvor det for 1. gang blev synligt at GDPR var 
trådt i kraft. Her skulle man som tilmelder til 
udstillingen angive om man ønskede sine kon-
taktoplysninger oplyst i udstillingskataloget.

Der var mange der ikke havde krydset af i at 
oplysningerne måtte bruges, derfor var man-
ge af hundene kun listet med stamnummer og 
hundens navn. Årsagerne kunne være at man 
havde glemt at sætte kryds eller man rent fak-
tisk havde taget stilling til at man ikke ønskede 
oplysningerne skulle med i kataloget. 

Efterfølgende så vi det gentaget til Hasmark 
udstillingen. Vi ved pr. automatik ikke hvilken 
grund en udstiller har hvis oplysningerne ikke 
står oplyst. Om det er en forglemmelse eller om 
det rent faktisk er et reelt valgt man har truffet 
ved tilmeldingen.

Hvis vi skal offentliggøre vores hitlister i Berner 
Bladet og på hjemmesiden som de ser ud i deres 
nuværende form, så må vi ikke antage at det er 
en forglemmelse at oplysningerne på ejerne ikke 
er angivet. 

Reglerne for at blive optaget på hitlisterne er at 
man bla. har betalt sit kontingent i klubben, det 
er for nuværende meget tidskrævende at tjekke 
op på, hvis man ikke har navnet på hundens 
ejer. 

NB! For god orden skyld så vil vi gerne lige op-
lyse alle om at vi fortsætter med at føre hitlister 
som hidtil indtil vi finder en løsning på de pro-
blemer vi står overfor. 

DKK har ændret deres procedure ved tilmelding 
af hunde til udstillinger. NU skal man kun angi-
ve en gang om man ønsker sine kontaktoplys-
ninger medtaget i kataloger, derefter bliver man 
ikke spurgt mere. 

I forhold til offentliggørelse af billeder, hvor børn 
optræder, så er det ikke tilladt uden samtykke, 
dette skal indhentes inden offentliggørelse. Vi 
har derfor ingen billeder fra Barn og Hund i Has-
mark. 

Hasmark Strand Camping 8 - 9 og 10 juni 2018
Startede for udvalgets medlemmer allerede tors-
dag d. 7. juni. 

Vejret skulle i forhold til alle tilgængelige vejr 
apps være med os og de havde lovet os alle en 
meget varm weekend. 

Vi ankom sent torsdag eftermiddag, fik installe-
ret hundene og mødtes efterfølgende på udstil-
lingsarealet og arbejdet gik i gang. Tak til vores 
hjælpere for igen at stille op og være med til at få 
klargjort til udstilling samt de andre aktiviteter. 
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Nyt fra udstillingsudvalget

Fredag d. 9. juni kl. 12 blev indgangen til ud-
stillingsarealet indtaget af garvede festivals del-
tagere, der ud over at indtage deres medbragte 
drikkevarer var iført solcreme og ellers havde 
en fest og fremsatte trusler om at de ville vælte 
hegnet kl. 14.

Måske vi skulle overveje at sætte hegn op næste 
år... det kunne nok blive et mindeværdigt øje-
blik når hegnet skulle forceres. Vi kunne i så fald 
overveje om det skal være let påklædte damer i 
miniskørter og ballerina sko eller mænd udsty-
ret med trimmeborde på hjul, sækkevogne eller 
trækvogne der skal gå forrest.

14.00 begyndte opsætningen af udstillingstelte. 
Vi vil gerne takke alle udstillere for de humori-
stiske indslag og det høje humør I alle udviser 
inden der bliver givet grønt lys. Det er dejligt at 
I alle bidrager med godt humør og tålmodighed. 

Efter telt opsætningen blev der serveret en for-
friskning ved det sædvanlige ”Get Together”, det 
er nu altid så hyggeligt at der lige er tid til at 
sludre lidt med de mennesker man skal hygge 
sig med i weekenden.

Desværre var der ingen der havde tilmeldt sig 
BIS- udklædningen, så arrangementet blev af-
lyst. 
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Nyt fra udstillingsudvalget
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Nyt fra udstillingsudvalget

Campingpladsen fik fremstillet denne rustikke 
stand til os. Den passede perfekt til vores pla-
kater. 
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Nyt fra udstillingsudvalget

Fællesspisning fredag 
Joan og Lars og deres trofaste og energiske hjæl-
pere stod for fællesspisningen. Aftenens menu 
var som sædvanlig ganske lækker. Vi var om-
kring 90 til spisning og det var super hyggeligt. 

I er alle et stort aktiv for klubben når Hasmark 
udstillingen skal afholdes. Vi takker meget for 
det gode samarbejde, før-under og efter udstil-
lingen. I yder et kæmpe arbejde og spreder god 
stemning. Vi håber at i har lyst til at blive ved. 



20

Nyt fra udstillingsudvalget

Lørdag 9. juni
Udstillingen åbnede kl. 9. Udstillingsområdet 
var faktisk meget smukt. Blomsterne rundt om 
ringene var så flotte i deres forskellige farver. 
Flag og ringskilte var med til at understrege det 
var en fest /fejring vi var i gang med. 40 år er 
faktisk en pæn sjat. 

Dommerne Anikó Istvánné Juhász, Jens Ram-
sing og ringpersonalet blev budt velkommen. 
Vejret var meget varmt og der blev som vanligt 
mindet om vigtigheden af at passe på basserne 
og ingen hunde i bilerne. 

Det blev gudskelov ikke på noget tidspunkt nød-
vendigt at finde mukkerten frem, der var nem-
lig ikke nogen hunde i bilerne. Bedømmelserne 
startede og stemningen var fantastisk. 

Skattejagt
Gitte Høy og Anni Smedsgaard stod for dette 
arrangement lørdag morgen. De havde virkelig 
kreeret en flot og sjov skattejagt. Gennem det 
meste af dagen så man børn rende rundt og lede 
efter de forskellige poster. Der var virkelig enga-

gement og koncentration rundt på udstillings-
området. 

Alle 23 børn der havde svaret rigtigt på besva-
relserne var vindere og fik en lækker pose snol-
der. Dejligt at der også sker en masse for bør-
nene og vigtigst af alt, at børnene har lyst til at 
deltage. 

Fotograf
Vi havde i udvalget besluttet at vi ville arrangere 
noget specielt i anledningen af klubbens 40 års 
jubilæum. Valget faldt på at vi skulle have en fo-
tograf til at tage billeder af vores smukke hunde 
og deres ejere, hvis de ønskede at komme med. 

Skattejagt
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Det skulle være en ordentlig baggrund som 
skulle sætte rammerne for kvaliteten. 

Fotograf Martin Wacherhausen har i mange år 
fotograferet hunde og andre dyr men mest i be-
vægelse. Martin har været meget engageret i vo-
res projekt og har virkelig tabt sit hjerte til vores 
smukke race. 

Der var rigtig mange af jer der fandt vejen forbi 
fotovæggen og der er også kommet nogle rigtig 
flotte billeder ud af hans 6 timer arbejde.

Martin har lovet at han vil komme forbi vores 
udstilling og tage nogle billeder der viser vores 
hunde i andre situationer end foran væggen.

Væggen er til genbrug så vi vil selvfølgelig sætte 
den op i andre sammenhænge. 

Billederne kan ses på følgende link: 
https://wacherphoto.shootproof.com/ 
gallery/6767379/
http://berner-sennen.dk/ – der ligger et link på 
siden 

Barn & hund
I frokostpausen blev der afholdt Barn & Hund 

Dommer: Mette Hegelund havde sagt ja til at 
være dommer. Mette sikrede at børn, tilskuerne 
og ikke mindst Mette selv havde en fest. Tusind 
tak Mette fordi du turde springe ud i dommer-
gerningen. 

I aldersgruppen op til 8 år var der 10 tilmeldte 
børn.

Vinderen af gruppen blev Lærke med Liva

I aldersgruppen over 8-13 år var der 6 tilmeldte 
børn

Vinderen af gruppen blev Daniel med Emil. 

Alle deltagere fik et diplom, en flot jubilæums-
roset samt en flot T-shirt som desværre ikke var 
nået frem med posten inden dagen. De er blevet 
eftersendt med posten til de børn/voksne der op-
lyste en adresse om søndagen. 

Udstillingsresultater Lørdag 9. juni, 134 
hunde blev bedømt på dagen. 
Hanner, babyer og hvalpe: dommer Jens Ram-
sing

Bedste Baby:
Kronblommas Clorinda. Ejer: Anne Harthin An-
dersen 7700 Thisted

Bedste Hvalp
Bra-Kar Bjørkson av Sennenlio. Ejer: Mari Anne 
Braaten NO-2056 Algarheim Norge:

Bedste Veteran
Sporty Future av Lee Armand. Ejer: Mari Anne 
Braaten NO-2056 Algarheim Norge

Bedst i racen - BIR
Bernerdalens Jackpot. Ejer: Lisa Nilsson, Sverige

https://wacherphoto.shootproof.com/gallery/6767379/
https://wacherphoto.shootproof.com/gallery/6767379/
http://berner-sennen.dk/
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Bedst i modsat køn - BIM
Funatic Here Come The Sun. Ejere: Elin P Nor-
mannseth, Torill Bogstad NO-2022 Gjerdrum 
Norge

Bedste opdrætsklasse: Werner Wix  

Vinder af vores specielle jubilæumstitler blev:
BSKLBJV - Werner Wix Zlatan. Ejer: Helena B. 
Johansson, Sverige 

BSKLBV - Bernerdalens Jackpot. Ejer: Lisa Nils-
son, Sverige

BSKLBVV - desværre var der ikke nogen ve-
teran han der udstillede

Tæver, dommer Anikó Istvánné Juhász 
BSKLBJV - Mount Blässis Awarded by Nathalie. 
Ejer: Anni Smedsgaard, Danmark

BSKLBV - Funatic Here Comes The Sun. Ejer: 
Elin Normannseth, Torill Bogstad, Norge
  
BSKLBVV - Sporty Future av Lee Armand. Ejer: 
Mari Anne Braaten, Norge

Der var specielle gaver på dagen. Vi havde mod-
taget gaver fra Finland, Dommeren fra Ungarn 
havde gaver med til bedste tæve og bedste han. 

Schweizerischer Klub für Berner Sennenhunde 
havde også meldt at de gerne ville sende os en 
gave i anledningen af vores 40 års jubilæum. 
Virksomheden der fremstiller gaven, havde des-
værre ikke fået den sendt, så den blev sendt di-
rekte til vinderen.  
 

Udstillingsdagen sluttede kl. 16.30 så der var 
ikke meget tid inden der var samling til jubilæ-
umsmiddagen. 

Alle tilmeldte hunde blev præmieret med denne 
flotte shopper taske.

BIR & BIM lørdag

Udstillingspræmie lørdag
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Sikke en udstillingsdag, der kom 25000 skridt 
ind på kontoen. 

Fotokonkurrence
# konkurrence. Vinderen blev fundet søndag og 
den heldige er:
Erika Bromose. Erika har vundet 1 gratis tilmel-
ding til 1. DBSK udstilling. 

Der blev også afholdt tegnekonkurrence for alle 
børn der havde lyst til at deltage. Det blev til 12 
tegninger, desværre kom regnen bag på os alle 
og tegningerne blev ødelagt. Næste år lover vi at 
tegningerne bliver hængt op et sted, hvor de kan 
overleve vejrforholdene. Alle deltagende børn fik 
en slikpose at hygge sig med søndag eftermid-
dag.

Søndag blev udstillingen skudt i gang kl. 10. 
Vejret var ikke rigtig med os dagen igennem. 
Indimellem væltede regnen ned og det blev en 
forholdsvis lang dag der først sluttede kl. 17. 

Veteranparade:
I pausen før finalerne søndag blev der afholdt 
veteranparade. Det er et smukt syn at se de 
”gamle” Berner trisse rundt og man bliver rørt 
helt ind i hjertekulen. Det er vist ingen hemme-
lighed at det er enhvers drøm at få lov til at ople-
ve veteranparaden med bassen i den anden ende 
af snoren.

15 veteraner deltog i paraden.

Ældste Berner var: Berner Emmas Annabella 
10,5 år gammel.

Alle veteraner blev hædret med et flot diplom og 
en speciel roset i anledningen af vores  40 års 
jubilæum. Vi siger igen tak til Tine Kloster for de 
meget flotte diplomer.

Tegnekonkurrence
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Udstillingsresultater søndag 10. juni. 128 
hunde bedømt
Hanner, babyer og hvalpe: dommer Anikó Ist-
vánné Juhász

Bedste Baby:
Kronblommas Clorinda. Ejer: Ejere: Anne Har-
thin Andersen 7700 Thisted

Bedste Hvalp
Bra-Kar Bjørkson av Sennenlio. Ejer: Mari Anne 
Braaten NO-2056 Algarheim Norge

Bedste Veteran
Amazing Tiklo’s Asterix. Ejer: Michael Adams-
son

BIR Bernerdalens Jackpot. Ejer: Lisa Nilsson, 
Jörgen Nilsson SE-827 93 Ljusdal Sverige
BIM Funatic Here Come The Sun. Ejer: Elin P 
Normannseth, Torill Bogstad NO-2022 Gjer-
drum Norge

Bedste opdrætsklasse
Werner Wix. Helena Berlinder Johansson, Sve-
rige

Vinder af vores specielle jubilæumstitler blev:

BSKLBJV - Mount Blässis Awarded by Colombo 
Ejer: Anni Smedsgaard, Danmark

BSKLBV - Bernerdalens Jackpot. Ejer: Lisa Nils-
son, Sverige

BSKLBVV - Amazing Tiklo’s Asterix. Ejer: Mi-
chael Adamsson

Tæver, dommer Jens Ramsing 

BSKLBJV - Thara Kordes av Lee Armand. Ejer:  
Elin Normannseth, Torill Bogstad, Norge 

BSKLBV - Funatic Here Comes The Sun. Ejer: 
Elin Normannseth, Torill Bogstad, Norge
  
BSKLBVV - Sporty Future av Lee Armand. Ejer: 
Mari Anne Braaten, Norge
Tæver (Dommer Jens):

Søndag fik alle tilmeldte hunde denne flotte fo-
derspand sponsoreret af Fenrisulven 
Fredag under fællesspisningen blev der afholdt 
Lotteri. Hovedpræmien var en Effiler saks og 
mange andre superflotte præmier. Saksen blev 
vundet af Stephan Nielsen, men da han ikke har 

BIR & BIM søndag Udstillingspræmie søndag
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brug for en saks, så vil den gå videre og være en 
af præmierne i Hanstholm. 

Lørdag var hovedpræmien i lotteriet et gavekort 
til Galleri Swinge på 2500,00 kr. Beløbet dækker 
et portræt af hund på 80 x 80 cm.

Præmien blev vundet af Mette Ejsing, som har 
lovet os et billede af portrættet når det står fær-
digt. Mette har modtaget informationerne og 
skal nu selv tage kontakt til Galleri Swinge. Vi 

er meget spændte på at se resultatet. Præmien 
var sponsoreret af udstillingsudvalget. 

Salget af lodder indbragte et samlet overskud på 
23.000 kr. Vi vil gerne sige tusind tak til alle jer 
der deltog i lotterierne og vores sponsorer. Uden 
jeres flotte bidrag ville meget ikke være muligt.  

Kennel Berner Emmas
Kennelstottrup v/ Birgit Støttrup
Kennel Chalina v/ Christina & Fie Basbøll
Kennel Lillemus V/ Louise Hoff Kloster Laurid-
sen
Kennel Blässis v/ Anni Smedsgaard
Kennel Pa-Di Sinclair v/ Helle & Peter Sinclair
Kennel Elmebjerg v/ Louise & Gitte Nielsen
Kennel Sennetta v/ Jens og Lisbet Ramsing
Kennel JJ Berns
Kennel Harthin ś v Anne, Peter og Maria An-
dersen

Kennel Berner Emmas v/ Karin & Erik Nielsen 

Fenrisulven
Hanne Bank Pedersen
Heidie & Kim Bødtker
Hanne og Hans Grønning
Johnny og Marianne Rasmussen, Happy, Only 
& Queen
Berner Sennen Østjylland
Nørbølling Træningsplads

Oliver ś
Engelykke
Royal Canin
Maxizoo
Coatcare
Berner Shoppen
Butik Balou
Molberg   

Efter vores weekend på Hasmark Strand har vo-
res dommer fra Ungarn skrevet følgende på sin 
Facebook væg:
I’m honored to judge in Denmark on the 40 years 
Jubilee Clubshow of Dansk Berner Sennen Klub. 
I was happy to judge together with Jens Utke 
Ramsing! 
Congratulations to show committee, for a perfe-
ct organisations! The showplace was very nice, 
the ringstewards made perfect job, sponsors 
gived many nice prizes, atmosphere was very 
friendly! :)
Thank you to dog owners for a nice entries! I 
saw many beautiful dogs! Congratulations to 
winners!!! :)

Galleri Svinge

Tusind tak til 
alle sponsorer for 

de meget flotte 
præmier. 

https://www.facebook.com/jensutke.ramsing?fref=mentions
https://www.facebook.com/jensutke.ramsing?fref=mentions
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It was nice to meet with old, and new friends,but 
especially with Lisbet and Jens, and our australi-
an friends Ros Catt, and Noeleen Clark. 
We enjoyed every moments of our trip! <3

Vi sender en stor tak til alle de Berner Venner fra 
udlandet der kom til Hasmark og sammen med 
alle os andre var med til at gøre vores 40 års 

jubilæums udstilling til noget helt specielt. 

Vi havde besøg fra Australien, Tyskland, Sveri-
ge og Norge

Tusind tak til alle jer der var med til at 
gøre vores årlige klubudstilling til et sted, 
hvor man gerne vil tilbringe en weekend. 
Et stort tak skal lyde til vores trofaste hjæl-
pere  og i den forbindelse ser vi gerne at der 
er flere der tilslutter sig hjælper holdet om 
søndagen. 

Kommende udstillinger:
01-9-2018 Hanstholm, Hanstholm Camping, 
Hamborgvej 95, 7730 Hanstholm.  
Første: 30.07.18 Sidste: 06.08.18 kl. 23.59
(se program andetsteds i bladet)

15-09-2018 Års, Messecenter Års, Messevej 1, 
9600 Års
Første: 13.08.18 Sidste 20.08.2018 kl. 23.59 

22-09-2018 Ballerup, Ballerup Idrætsby, 2750 
Ballerup 
Første: 20.08.18 Sidste: 27.08.18 kl. 08.00 
23-09-2018 Slagelse, Kirkerupvej 16, Sørby-
magle, 4200 Slagelse  
Første: 20.08.18 Sidste: 27.08.18 kl. 23.59

Tak fordi i alle ryddede pænt op efter jer og vi 
har ikke modtaget nogen klager over efterladen-
skaber fra vores hunde. 

En sidste opfordring til jer alle. Husk at læse det 
PM i modtager, hver gang i har tilmeldt jeres 
hunde. Det indeholder rigtig mange praktiske 
oplysninger som kan hjælpe jer på selve udstil-
lingsdagen. 

Hvis ikke i har fået læst udstillingsreglementet 
endnu, så er sommerferien en god lejlighed til at 
studere lidt. 

Må i alle have en fantastisk sommer som i skri-
vende stund er rundet den 31. sommerdag i år 
og det ser ud som om det bliver ved. Vi ønsker 
jer og jeres hunde et sundt og godt helbred og så 
ser vi frem til at få en masse babyer i ringen efter 
sommerferien. 

En stor tak skal også lige gives til Aktivitetsud-
valget for det super samarbejde der har været 
før, under og helt sikkert også fremover. 

Rigtig god sommer til jer alle

Udstillingsudvalget

Dommer og ringpersonale

https://www.facebook.com/ros.catt?fref=mentions
https://www.facebook.com/noeleen.clark.9?fref=mentions
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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
 
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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I øjeblikket knokler alle i avls- og sundhedsud-
valget med avlsbeskrivelsesarrangementet. Vi 
håber at se mange af jer. Invitationen er trykt 
her i bladet, selvom tilmeldingsfristen er over-
skredet, når bladet kommer ud, men I er vel-
komne til at komme som publikum. Publikum 
vil få en aktiv rolle og derfor kan hunde, som 
ikke er tilmeldt, ikke medbringes. Sidste år blev 
hundene bl.a. testet i deres reaktion på mange 
mennesker og det er her publikum kommer i 
spil. Hvis man ikke har lyst til at deltage i dette, 
kan man også blot kigge på og se, hvordan så-
dan en beskrivelse foregår – der er ingen tvang, 
men vi er glade for alle frivillige hjælpere J Vi hå-
ber på en spændende dag for alle. Hold øje med 
Facebook og hjemmesiden for praktisk info ang. 
tidsplan, mad mm. De tilmeldte får naturligvis 
tilsendt dette på mail.

I dette nummer er der en masse spændende sta-
tistik ang. avl og sundhed, som man kan fordy-
be sig i. Vi vil gerne sige mange tak til Lise Kjær 
og Erika Bromose for at lave disse statistikker 
til os år efter år. Statistikkerne bliver lavet ud 
fra Hundeweb og dødsregistreringer. I den for-

bindelse er det vigtigt igen at minde om, at I skal 
huske at dødmelde jeres hund enten via hjem-
mesiden eller på mail til Erika. Der er kommet 
en ny formular, så man kan udfylde direkte på 
hjemmesiden og samtidig kommer infoen vide-
re til samtlige andre lister, som hunden måtte 
stå på, så vi kan opdatere disse hurtigt og sørge 
for at de er aktualiserede. Det kan være virkelig 
svært, når man står i situationen at tænke på 
at udfylde sådan en formular, men for racen er 
det vigtigt at få disse informationer, så vi hele 
tiden kan holde øje med udviklingen. Man kan 
også melde sundhedsinformationer ind til Erika 
inden hunden dør, så vi kan holde øje med, hvad 
sundhedsproblemerne er. Jo flere indsendelser, 
der kommer, jo mere retvisende bliver statistik-
kerne for racen. Det er kun jer, der kan hjælpe os 
med dette – både opdrættere og ejere.

Derefter er der kun at sige: God læselyst og vi ses 
d. 25. august til avlsbeskrivelsesarrangementet.

På avls- og sundhedsudvalgets vegne
Berit

Pa-Di Sinclair’s Duke Of Mysteri 10 1/2 år
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Avlsbeskrivelsesarrangement

Lørdag den 25. august 2018 i Odense
Åsumvej 390 D, 5240 Odense NØ

Avls- og sundhedsudvalget indbyder igen i år til et avlsbeskrivelsesarrangement.  
Der er plads til 25 hunde og det er først-til-mølle.

HVAD SKAL FOREGÅ: 
3 kompetente dommere gennemgår hunden fra snude til halespids og bedømmer bl.a. også hundens 
bygning og bevægelser. Herudover skal hunden igennem en lille adfærdstest. 

Efter den enkelte hunds beskrivelse får man en kort vurdering om dennes svagheder og stærke sider 
og råd om, hvad man bl.a. skal kigge efter, når man skal vælge en avlspartner. Alle Bernere med 
DKK-stamtavle kan være med, hvis de opfylder deltagerkravene, som er beskrevet nedenfor. Dette 
arrangement er ikke en konkurrence, som en udstilling f.eks., men et sted hvor du kan få en grundig 
beskrivelse af din Berner.

BEVIS:
Beskrivelsen vil blive udlevereret på dagen og herudover vil den blive lagt på hjemmesiden med re-
sultaterne fra alle de beskrevne hunde i en samlet fil. Der vil også blive taget et billede af hver enkelt 
hund, som vil blive sat ind i beskrivelsen på hjemmesiden. 

DELTAGERKRAV: 
Hunden skal have DKK-stamtavle. Den skal være fyldt 18 måneder og HD/AD fotograferet. 

PRIS: 
Medlemspris 800 kr. pr. hund 
Ikke medlem 1600 kr. pr. hund
Bindende tilmelding. Først gældende når betaling er registeret. Beløbet refunderes ikke ved afbud. 
Beløbet tilbagebetales kun, hvis arrangementet aflyses. 

TILMELDNING: 
Udløbet

SPØRGSMÅL: bernerberit@outlook.dk   

DOMMERE:
Norbert Bachmann (Tyskland), Christel Fechler (Tyskland) & Annette Bystrup (Danmark)

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

mailto:bernerberit@outlook.dk
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AD UDVIKLING

Hele 84% af AD fotograferede hunde 
har en status O. 
Efter et fald i 2016, er vi tilbage hvor vi 
var i 2015. Der er en meget god trend i 
AD resultatet.
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HD UDVIKLING
Efter et fald i antal fotografering i 
2016, har der i 2017 været en svag 
stigning.

66% af HD fotograferede hunde har en 
status A, en lille stigning i forhold til 
2016. 
Niveauet for de øvrige statusser, er 
mere eller mindre det samme niveau. 

Statistik 2017
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92% af OCD og for første gang er hele 
114 hunde fotograferet for OCD. Kun 9 
hunde, har fået en status ”påvist”. Det 
er procentvist normen. 
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Importer fordelt på køn

Han
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Der har været et fald i importer i 2017. 
Det er stadig tæver, som kommer flest 
af. 
Tjekkiet og Litauen er skiftet ud med 
Tyskland og Norge.
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HVALPE
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Kuldstørrelser

Kuldstørrelsen er faldet en anelse. Så 
vi får flere kuld/hvalpe, men kuldene 
er knap så store som tidligere år.
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Flot stigning i både antal kuld og 
hvalpe – første stigning siden 2012. 
Dette er blandt andet sandsynligvis 
også grunden til fald i antal af 
importer.

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget



33

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

PARRING/FØDSEL
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Fødseltype

Kejsersnit

Naturlig

Naturlig/Kejsersnit

Stor stigning i naturlig parring og 
fødsel. Dette er en god udvikling.

NB!. Dette bliver oplyst af opdrættere 
selv.

43 hanner er dansk opdrættet
6 hanner er udenlandsk

Avlstæver :
49 tæver har fået 1 kuld – hvoraf 2 tæver har fået 2 kuld 
hver

6

3

3

2

2

2

2
2

22

23

Antal kuld pr. hanhund

1 han - 6 kuld

2 hanner - 3 kuld hver

7 hanner - 1 kuld hver

23 hanner - 1 kuld hver 

inkl. undenlandske 
hanner

AVLSHANNER/TÆVER

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
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KULDSTØRRELSE
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2,0%

Fødselsmåned 2017

Igen i 2017 var 
forårsmånederne store med 
hvalpe.
Kan tyde på at parringer i kolde 
måneder er bedre for 
faciliteten ☺
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
Statistik over Dødsårsager- HD – AD –  
Alder og div. grafer

For Danske Berner Sennen Hunde underDKK & DBSK. Opdateret 2018. Udarbejdet af Erika Bromose

 
Antal hunde i statestikkerne

Hanner Tæver  Alle sammen

320 340 660

48,48% 51,52% 100,00%  

 

Antal hunde i statistikkerne 

Alder

Hanner

< 1 år ≥ 1år ≥2år ≥ 3år ≥ 4år ≥ 5år ≥ 6år ≥ 7år ≥ 8år ≥ 9år ≥ 10år ≥ 11år ≥ 12år ≥ 13år ≥ 14år

antal 10 13 9 21 29 37 50 40 46 28 17 13 6 0 1

3,13% 4,06% 2,81% 6,56% 9,06% 11,56% 15,63% 12,50% 14,38% 8,75% 5,31% 4,06% 1,88% 0 0,31%

gens. A 0,63 1,44 2,61 3,55 4,47 5,55 6,44 7,47 8,49 9,41 10,42 11,31 12,37 ##### 14,22

år

Tæver

< 1 år ≥ 1år ≥2år ≥ 3år ≥ 4år ≥ 5år ≥ 6år ≥ 7år ≥ 8år ≥ 9år ≥ 10år ≥ 11år ≥ 12år ≥ 13år ≥ 14år

antal 6 9 11 9 34 35 40 50 37 39 42 17 8 2 1

1,76% 2,65% 3,24% 2,65% 10,00% 10,29% 11,76% 14,71% 10,88% 11,47% 12,35% 5,00% 2,35% 0,59% 0,29%

gens. A 0,75 1,44 2,49 3,56 4,44 5,40 6,48 7,50 8,38 9,55 10,51 11,49 12,46 13,19 14,22

år

Alle

< 1 år ≥ 1år ≥2år ≥ 3år ≥ 4år ≥ 5år ≥ 6år ≥ 7år ≥ 8år ≥ 9år ≥ 10år ≥ 11år ≥ 12år ≥ 13år ≥ 14år

antal 16 22 20 30 63 72 90 90 83 67 59 30 14 2 2

2,42% 3,33% 3,03% 4,55% 9,55% 10,91% 13,64% 13,64% 12,58% 10,15% 8,94% 4,55% 2,12% 0,30% 0,30%

gens. A 0,67 1,44 2,54 3,55 4,45 5,48 6,46 7,49 8,44 9,49 10,48 11,41 12,42 13,19 14,22

årGennem snitslig alder 7,05

Gennem snitslig alder 6,71

Gennem snitslig alder 7,38
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HD AD

Hanner A B C D E Ukendt Hanner 0 1 2 3 Ukendt

antal 78 61 30 23 10 118 antal 113 30 14 19 144

% 24,38% 19,06% 9,38% 7,19% 3,13% 36,88% % 35,31% 9,38% 4,38% 5,94% 45,00%

Tæver A B C D E Ukendt Tæver 0 1 2 3 Ukendt

antal 93 72 36 19 15 105 antal 135 35 19 10 141

% 27,35% 21,18% 10,59% 5,59% 4,41% 30,88% % 39,71% 10,29% 5,59% 2,94% 41,47%

Alle A B C D E Ukendt Alle 0 1 2 3 Ukendt

antal 171 133 66 42 25 223 antal 248 65 33 29 285

% 25,91% 20,15% 10,00% 6,36% 3,79% 33,79% % 37,58% 9,85% 5,00% 4,39% 43,18%  

 

HD AD

Hanner A B C D E Ukendt Hanner 0 1 2 3 Ukendt

antal 78 61 30 23 10 118 antal 113 30 14 19 144

% 24,38% 19,06% 9,38% 7,19% 3,13% 36,88% % 35,31% 9,38% 4,38% 5,94% 45,00%

Tæver A B C D E Ukendt Tæver 0 1 2 3 Ukendt

antal 93 72 36 19 15 105 antal 135 35 19 10 141

% 27,35% 21,18% 10,59% 5,59% 4,41% 30,88% % 39,71% 10,29% 5,59% 2,94% 41,47%

Alle A B C D E Ukendt Alle 0 1 2 3 Ukendt

antal 171 133 66 42 25 223 antal 248 65 33 29 285

% 25,91% 20,15% 10,00% 6,36% 3,79% 33,79% % 37,58% 9,85% 5,00% 4,39% 43,18%  

 

Dødsårsag

antal % Gen.s. alder antal % Gen.s. alder antal % Gen.s. alder

27 8,44% 10,91 36 10,59% 11,12 63 9,55% 11,03

10 3,13% 5,17 24 7,06% 5,60 34 5,15% 5,47

4 1,25% 6,47 4 1,18% 9,58 8 1,21% 8,02

7 2,19% 4,83 3 0,88% 7,17 10 1,52% 5,53

3 0,94% 5,96 7 2,06% 7,99 10 1,52% 7,38

0 0,00% 1 0,29% 9,34 1 0,15% 9,34

3 0,94% 5,18 7 2,06% 4,70 10 1,52% 4,84

0 0,00% 3 0,88% 6,60 3 0,45% 6,60

5 1,56% 4,41 3 0,88% 5,88 8 1,21% 4,96

15 4,69% 6,97 6 1,76% 6,46 21 3,18% 6,82

3 0,94% 3,45 4 1,18% 2,36 7 1,06% 2,83

32 10,00% 6,44 31 9,12% 7,77 63 9,55% 7,10

147 45,94% 7,03 146 42,94% 7,53 293 44,39% 7,28

12 3,75% 3,60 12 3,53% 3,56 24 3,64% 3,58

1 0,29% 2,24 1 0,15% 2,24

38 11,88% 5,34 39 11,47% 6,12 77 11,67% 5,73

13 4,06% 6,04 12 3,53% 8,22 25 3,79% 7,09

1 0,31% 1 0,29% 9,40 2 0,30% 7,62

Infektion:

Sygdom i nervesystemet:

HD:

AD:

Ved det ikke

Sygdom i immunsystemet:

Tæver Alle hundeHanner

Mavedrejning:

Anden sygdom i bevægapparatet:

Kræft:

Temperament:

Graviditet- fødselskomplikationer:

Anden årsag:

Øjensygdom:

Alderdom:

Nyresygdom:

Mave- Tarmsygdom:

Hjertesygdom:

Leversygdom:

 

 

 

Udspeficeret døds årsag: Anden sygdom i bevægapperetet - Kræft - Anden årsag

antal % Gen.s. alder antal % Gen.s. alder antal % Gen.s. alder

8 25,00% 8,55 6 19,35% 9,13 14 22,22% 8,80

4 12,50% 6,36 0 0,00% 4 6,35% 6,36

1 3,13% 6,25 0 0,00% 1 1,59% 6,25

2 6,25% 7,60 5 16,13% 7,01 7 11,11% 7,18

8 25,00% 6,14 8 25,81% 7,31 16 25,40% 6,73

0 0,00% 1 3,23% 0,57 1 1,59% 0,57

9 28,13% 4,62 11 35,48% 8,37 20 31,75% 6,68

100,00% 100,00% 100,00%

Kræft:

15 10,20% 6,82 20 13,70% 7,01 35 11,95% 6,92

12 8,16% 6,40 7 4,79% 7,47 19 6,48% 6,80

11 7,48% 7,60 11 7,53% 7,98 22 7,51% 7,79

11 7,48% 6,68 8 5,48% 8,21 19 6,48% 7,32

17 11,56% 7,44 17 11,64% 7,67 34 11,60% 7,56

6 4,08% 7,97 7 4,79% 6,76 13 4,44% 7,32

13 8,84% 6,35 10 6,85% 7,20 23 7,85% 6,72

1 0,68% 9,09 0 0,00% 1 0,34% 9,09

3 2,04% 4,75 2 1,37% 6,54 5 1,71% 5,47

3 2,04% 8,03 0 0,00% 3 1,02% 8,03

4 2,72% 5,72 4 2,74% 7,39 8 2,73% 6,55

0 0,00% 4 2,74% 8,09 4 1,37% 8,09

1 0,68% 8,85 0 0,00% 1 0,34% 8,85

0 0,00% 1 0,68% 8,11 1 0,34% 8,11

0 0,00% 2 1,37% 10,21 2 0,68% 10,21

0 0,00% 1 0,68% 7,09 1 0,34% 7,09

1 0,68% 1,50 0 0,00% 1 0,34% 1,50

0 0,00% 2 1,37% 8,14 2 0,68% 8,14

49 33,33% 7,33 50 34,25% 7,54 99 33,79% 7,44

100,00% 100,00% 100,00%

Korsbånd

knæ

Hanner Tæver Alle hunde

Anden sygdom i bevægapparatet:

Hvilken:

Gigt

Diskusprolabs

FCE

Spondylose

MH/HS:

Lymfekræft:

Kræfttype/involverede organer:

Ukendt

I alt

Lever:

Milt:

Lunger

Knogle kræft

Leukæmi

Fibrosarcom

Spiserørskræft

Prostatakræft

Mave/tarm

Hjerte

Melanomer

Hæmangiosarkom

Bryst/mælkekirtel

skjoldbruskkirtel kræft ( thyroidea carcinom)

Ukendt

Binyrene kræft (Fæokromocytom)

Livmoderkræft
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Udspeficeret døds årsag: Anden sygdom i bevægapperetet - Kræft - Anden årsag

antal % Gen.s. alder antal % Gen.s. alder antal % Gen.s. alder

8 25,00% 8,55 6 19,35% 9,13 14 22,22% 8,80

4 12,50% 6,36 0 0,00% 4 6,35% 6,36

1 3,13% 6,25 0 0,00% 1 1,59% 6,25

2 6,25% 7,60 5 16,13% 7,01 7 11,11% 7,18

8 25,00% 6,14 8 25,81% 7,31 16 25,40% 6,73

0 0,00% 1 3,23% 0,57 1 1,59% 0,57

9 28,13% 4,62 11 35,48% 8,37 20 31,75% 6,68

100,00% 100,00% 100,00%

Kræft:

15 10,20% 6,82 20 13,70% 7,01 35 11,95% 6,92

12 8,16% 6,40 7 4,79% 7,47 19 6,48% 6,80

11 7,48% 7,60 11 7,53% 7,98 22 7,51% 7,79

11 7,48% 6,68 8 5,48% 8,21 19 6,48% 7,32

17 11,56% 7,44 17 11,64% 7,67 34 11,60% 7,56

6 4,08% 7,97 7 4,79% 6,76 13 4,44% 7,32

13 8,84% 6,35 10 6,85% 7,20 23 7,85% 6,72

1 0,68% 9,09 0 0,00% 1 0,34% 9,09

3 2,04% 4,75 2 1,37% 6,54 5 1,71% 5,47

3 2,04% 8,03 0 0,00% 3 1,02% 8,03

4 2,72% 5,72 4 2,74% 7,39 8 2,73% 6,55

0 0,00% 4 2,74% 8,09 4 1,37% 8,09

1 0,68% 8,85 0 0,00% 1 0,34% 8,85

0 0,00% 1 0,68% 8,11 1 0,34% 8,11

0 0,00% 2 1,37% 10,21 2 0,68% 10,21

0 0,00% 1 0,68% 7,09 1 0,34% 7,09

1 0,68% 1,50 0 0,00% 1 0,34% 1,50

0 0,00% 2 1,37% 8,14 2 0,68% 8,14

49 33,33% 7,33 50 34,25% 7,54 99 33,79% 7,44

100,00% 100,00% 100,00%

Korsbånd

knæ

Hanner Tæver Alle hunde

Anden sygdom i bevægapparatet:

Hvilken:

Gigt

Diskusprolabs

FCE

Spondylose

MH/HS:

Lymfekræft:

Kræfttype/involverede organer:

Ukendt

I alt

Lever:

Milt:

Lunger

Knogle kræft

Leukæmi

Fibrosarcom

Spiserørskræft

Prostatakræft

Mave/tarm

Hjerte

Melanomer

Hæmangiosarkom

Bryst/mælkekirtel

skjoldbruskkirtel kræft ( thyroidea carcinom)

Ukendt

Binyrene kræft (Fæokromocytom)

Livmoderkræft
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Anden årsag: 

1 2,63% 7,65 1 2,56% 7,40 2 2,60% 7,53 
0 0,00% 1 2,56% 6,19 1 1,30% 6,19 
1 2,63% 11,65 0 0,00% 1 1,30% 11,65 
4 10,53% 7,59 3 7,69% 5,14 7 9,09% 6,54 
1 2,63% 4,37 1 2,56% 6,61 2 2,60% 5,49 
1 2,63% 7,40 1 2,56% 2 2,60% 4,75 
1 2,63% 3,54 2 5,13% 7,06 3 3,90% 5,88 
0 0,00% 1 2,56% 7,95 1 1,30% 7,95 
1 2,63% 3,64 4 10,26% 6,27 5 6,49% 5,74 
1 2,63% 3,88 1 2,56% 4,05 2 2,60% 3,97 
0 0,00% 3 7,69% 9,32 3 3,90% 9,32 
8 21,05% 2,90 4 10,26% 3,82 12 15,58% 3,21 
1 2,63% 0,90 0 0,00% 1 1,30% 0,90 
2 5,26% 5,96 4 10,26% 8,19 6 7,79% 7,44 
0 0,00% 2 5,13% 4,51 2 2,60% 4,51 
2 5,26% 6,14 0 0,00% 2 2,60% 6,14 
0 0,00% 1 2,56% 8,19 1 1,30% 8,19 
2 5,26% 4,06 0 0,00% 2 2,60% 4,06 
0 0,00% 1 2,56% 8,42 1 1,30% 8,42 
0 0,00% 2 5,13% 4,74 2 2,60% 4,74 
1 2,63% 11,16 0 0,00% 1 1,30% 11,16 
1 2,63% 4,41 0 0,00% 1 1,30% 4,41 
1 2,63% 0,60 0 0,00% 1 1,30% 0,60 
0 0,00% 1 2,56% 0,90 1 1,30% 0,90 
9 23,68% 6,43 6 15,38% 6,28 15 19,48% 6,37 

100,00% 100,00% 100,00%

Menigitis 

 

Hvilken: 
Sprængt Milt:
AIHA  - Autoimmun hæmolytisk Anæmi 
Åndedræts besvær 
Borrelia 
Anaplasme (Ehrlichia) 
Hjerneblødning 
Hjertestop 
Hjerte/lungeorm 
Allergi 

Fremmedlegeme i maven 
Epilepsi 
DIC - Disseminated intravasculaar coagulation 

Ukendt 

Syn/øjne 
Underlivsproblemer 
Ulykke 
Hårsækmider 
Blodprop 

Blæreproblemer 
Kredsløbskolaps 

Bugspytkirtelproblemer 

Mave/tarm problemer 
Binyre problemer 

Forgiftning 

Fantasia Bernenska Dolina
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Anden årsag: 

1 2,63% 7,65 1 2,56% 7,40 2 2,60% 7,53 
0 0,00% 1 2,56% 6,19 1 1,30% 6,19 
1 2,63% 11,65 0 0,00% 1 1,30% 11,65 
4 10,53% 7,59 3 7,69% 5,14 7 9,09% 6,54 
1 2,63% 4,37 1 2,56% 6,61 2 2,60% 5,49 
1 2,63% 7,40 1 2,56% 2 2,60% 4,75 
1 2,63% 3,54 2 5,13% 7,06 3 3,90% 5,88 
0 0,00% 1 2,56% 7,95 1 1,30% 7,95 
1 2,63% 3,64 4 10,26% 6,27 5 6,49% 5,74 
1 2,63% 3,88 1 2,56% 4,05 2 2,60% 3,97 
0 0,00% 3 7,69% 9,32 3 3,90% 9,32 
8 21,05% 2,90 4 10,26% 3,82 12 15,58% 3,21 
1 2,63% 0,90 0 0,00% 1 1,30% 0,90 
2 5,26% 5,96 4 10,26% 8,19 6 7,79% 7,44 
0 0,00% 2 5,13% 4,51 2 2,60% 4,51 
2 5,26% 6,14 0 0,00% 2 2,60% 6,14 
0 0,00% 1 2,56% 8,19 1 1,30% 8,19 
2 5,26% 4,06 0 0,00% 2 2,60% 4,06 
0 0,00% 1 2,56% 8,42 1 1,30% 8,42 
0 0,00% 2 5,13% 4,74 2 2,60% 4,74 
1 2,63% 11,16 0 0,00% 1 1,30% 11,16 
1 2,63% 4,41 0 0,00% 1 1,30% 4,41 
1 2,63% 0,60 0 0,00% 1 1,30% 0,60 
0 0,00% 1 2,56% 0,90 1 1,30% 0,90 
9 23,68% 6,43 6 15,38% 6,28 15 19,48% 6,37 

100,00% 100,00% 100,00%

Menigitis 

 

Hvilken: 
Sprængt Milt:
AIHA  - Autoimmun hæmolytisk Anæmi 
Åndedræts besvær 
Borrelia 
Anaplasme (Ehrlichia) 
Hjerneblødning 
Hjertestop 
Hjerte/lungeorm 
Allergi 

Fremmedlegeme i maven 
Epilepsi 
DIC - Disseminated intravasculaar coagulation 

Ukendt 

Syn/øjne 
Underlivsproblemer 
Ulykke 
Hårsækmider 
Blodprop 

Blæreproblemer 
Kredsløbskolaps 

Bugspytkirtelproblemer 

Mave/tarm problemer 
Binyre problemer 

Forgiftning 
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SRMA – Aseptisk meningitis

Avls- og sundhedsudvalget er af bestyrelsen ble-
vet bedt om, at undersøge hvordan man forhol-
der sig til SRMA blandt andet i Norge og Sverige. 

Da Inge og ut repræsenterede Avls- og sund-
hedsudvalget/DBSK på IWG mødet i Frankrig 
sidste år, var det derfor naturligt, at vi bragte 
dette emne på bane for at få flere lande i tale. 
Tilbagemeldingen var, at ingen fandt forekom-
sten af SRMA foruroligende. Da vi senere på 
året i Leipzig traf formanden for Schweiz Berner 
Sennenklubs  Avls- og sundhedsudvalg  Andrea 
Maret, spurgte vi også hende om, hvordan man 
forholdt sig til SRMA og om hun kendte til om-
fanget i Schweiz, hun fandt ikke forekomsten 
alarmerende….

Ut. Har haft mailkorrespondance med den Sven-
ske Berner Sennenklubs  Avl- og sundhedsud-
valg. Jeg spurgte hvordan Svensk Berner Sen-
nenklub forholdt sig til SRMA og om man førte 
statistik over, hvor mange hunde der årligt fik 
denne sygdom og om forekomsten opleves sti-
gende. 

Jeg fik følgende svar: Der findes ikke dokumen-
teret statistik i SShK vedr. Meningit, der er kun 
de få oplysninger, som man kan finde i sund-
hedsregisteret, så man kan ikke se, hvor mange 
tilfælde der er og om der er tale om en stigning i 
antallet. SShK har ikke nogle specielle restrikti-
oner, en angreben hund skal selvfølgelig ikke gå 
i avl og ved man at et avlsdyr dør med diagno-
sen SRMA, så skal man naturligvis nøje tjekke 
fremadrettet i linjen, om der opstår tilfælde.

Desværre opleves det, at dyrlægerne først stiller 
diagnosen SRMA, når de ikke kan finde nogen 
anden diagnose og at de sjældent tager en ryg-
marvsprøve, som jo er den sikreste måde, at stil-
le diagnosen på. Det er svært at afgøre om der 
er tale om en øgning i tilfælde af SRMA. I dag 
har vi adgang til internettet som gør, at infor-
mationer spredes mere og hurtigere end for 20 
år siden, hvor man jo også hørte om tilfælde…..

Ut har ligeledes haft mailkorrespondance med 
Norsk Berner Sennenklubs Avls- og sundheds-

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Hvis man har planer om at benytte en tysk partner til sind hund fra SSV – Schweizerische 
Sennenhund Verein – skal man være opmærksom på, at der i fra 1.-1. 2018 gælder nye regler 
for parringer. 

Hvis ens hund har haft to kuld hvalpe – og dette gælder for både hanner og tæver – kan man 
kun bruge den til parring, hvis den er genomtestet. De gamle regler med at ansøge avlsrådet 
dernede senest 6 uger før forventet parring er stadig gældende, ligesom man stadig skal frem-
vise aldre på 10 ud af 16 forfædre som minimum.

Hvis man skal parre med hund fra DCBS – Deutsche Klub für Berner Sennenhunde, er der ikke 
disse regler. Der aftaler man med hanhundens ejer.

Hvis man er i tvivl og ønsker at vide mere om SSV ś regler, er man velkommen til at skrive til 
Christel Fechler, som står for godkendelserne, eller til mig, Inge BIbby.
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
udvalg  (HAK) og stillet dem samme spørgsmål 
som til det svenske, dette førte til følgende svar: I 
HAK NBSK registreres alle tilfælde af Meningit/
SRMA i Sundhedsregisteret. Alle medlemmer 
har adgang til sundhedsregisteret og kan tjekke 
hvem der har Meningit og hvem der har givet 
Meningit. Alle som ønsker tilbagemelding på 
kombinationer, kan få dette af HAK. Når de ser 
sygdomstilfælde på begge sider i stamtavlen, så 
fraråder HAK kombinationen.

I forbindelse med RAS, blev der lavet statistik-
ker. Fra 1977-1987 blev der registreret 6 tilfælde, 
1987-1997, 32 tilfælde, 1997-2007, 6 tilfælde og 
2007-2017, 13 tilfælde. Som man ser, er der en 
lille øgning i de sidste år. HAK er imidlertid ikke 
bekymrede, da de ser, at tilfældene de to sidste 
år er koncentreret om en linje.

Ut fik adgang til sundhedsregisteret, hvor man 
kan finde oplysninger om både Meningit, men 
også om andre sygdomstilfælde, både på døde 
hunde, men også på dem der lever.

Ut spurgte efterfølgende, om medlemmerne af 
NBSK er flinke til at indsende info vedr. død og 
dødsårsag til HAK. Det er medlemmerne des-
værre ikke så gode til, i maj i år havde kun 3 
meldt deres hunds død og dødsårsag til HAK, 
resten måtte HAK finde informationer om på 
nettet, Facebook eller hjemmesider…..

Ut har haft kontakt til KU Sund, DVM, PhD, 
Associate professor (clinical neurology) Hanne 
Birgit Gredal, og spurgt hende om de har haft 
mulighed for at indsamle statistik i DK ift præva-
lensen for SRMA på eksempelvis race, alder og 
køn. Hun svarede at de utroligt gerne ville have 
mulighed for at indsamle epidemiologiske data 
vedr. SRMA i DK, både mht. Race, alder, køn, 
sygdomsudvikling, behandlingstid osv., men de 
har desværre ikke haft ressourcer til det. 

Visse racer rammes i større udstrækning end 
andre, hvilket tyder på at sygdommen har en 
genetisk baggrund, men ind til nu, er der ikke 
identificeret en genetisk faktor. ( Jonsson, 2011)
ASU har været langt omkring i forhold til, hvor-
dan man forholder sig til SRMA hos vores el-
skede bernere og vil også fremadrettet være op-
mærksom på udviklingen både indenfor SRMA 
og andre sygdomme, som rammer vores race.

Jonsson, 2011: (https://stud.epsilon.slu.
se/2952/1/jonsson_l_110628.pdf)

På ASU vegne 
Dorte Hammerich

Vær opmærksom på, at DKK for tiden ikke 
anerkender stambøger fra DRU, da der har 
været uregelmæssigheder omkring deres 
stambøger. Se mere på DKK ś hjemmeside.

Husk vort avlsbeskrivelsesarrangement i 
Odense den 25.-8. Man er også velkom-
men til at komme som tilskuer.

https://stud.epsilon.slu.se/2952/1/jonsson_l_110628.pdf
https://stud.epsilon.slu.se/2952/1/jonsson_l_110628.pdf
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En glad senior til prøve i Hasmark

Når man har en seniorhund, så er der ikke me-
get, der gør en mere lykkelig, end når hunden 
tydeligt viser, at den stadig er glad, at den stadig 
kan løbe og have det sjovt! Min dejlige senior 
hedder Møffe, eller, sådan helt officielt: Tertzo’s 
Live To Tell.

Herhjemme tror vi dog på, at ældningen kun for-
sinkes af at have det sjovt og netop derfor træ-
ner vi fortsat lydighed (LP) og rally-lydighed. 
Succes oplevelser giver glæde og selvtillid og en 
følelse af, at man kan – og dette fører til psykisk 
og dermed fysisk velfærd!

Vores træning kulminerede så i vores livs op-
levelse sammen til LP-prøven til Dansk Berner 
Sennen Klubs jubilæumsudstilling!

At gå til prøve med sin 9 år gamle berner sen-
nenhund i 26graders varme og fuld sol var ikke 
noget, jeg troede, at vi ville overkomme. Jeg var 
faktisk overbevist om, at jeg skulle trække Møf-
fe i starten af prøven lige til det sidste.

Omsider får LP-dommeren kæmpet sig igennem 
LP2-klasserne og de første LP1-ekvipager. Klok-
ken er nu over 12 og det er virkelig varmt! Møffe 
har været på stranden og foruden ligget med et 
vådt håndklæde over sig, så indtil nu har han 
ligget og boblet som kun Møffe kan i skyggen 
fra et telt – umiddelbart upåvirket af varmen!

Jeg varmer ham op, nøjagtig som jeg plejer, og 
løber op med ham til dommeren – kan bare føle, 
at han er der lige nu, mentalt! Da siger dom-
meren, at der er en lille pause: Gru og gisp! Vil 
jeg kunne varme Møffe op igen? Jeg tvivlede, for 
han er ikke altid typen, der har flere ”moments” 
på en dag! Dommeren forbarmer sig dog og vi 
får lov til at starte!

Og sikken start! Møffe ER der bare. LP1 pro-
grammet starter med lineføring med almindelig 
gang og løb, samt diverse vendinger og skidtø-
velser og alt går bare fantastisk, Møffe har bare 
fuld kontakt og følger mig ivrigt og hurtigt, 

Lineføring Stop under gang i lineføring
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Lucas til udstilling i Strib  
med Macy (Fensholt Quick Step)

Dixon 6 år ved Faxe Kalkbrud en varm dagStillingsskift

mens jeg bobler over af glæde og stolthed over 
min lille bassedreng! En følelse, som utvivlsomt 
er gået igennem linen – for det fortsætter bare!

Møffe var PÅ og vi havde en FEST! Vi får mellem 
9 og 10 point i alle øvelserne: Jeg bliver trukket 
for at komme til at rose ham i ren glæde un-
der indkaldsøvelsen, hvor han galopperer ind 
(vi har kæmpet en del med farten i denne øvel-
se). Og Møffe bliver trukket for at have øjne i 
nakken i stillingsskift (han dækkede, ligesom 
dommeren viste dæk-skiltet og altså inden jeg 
nåede at sige ”dæk”) og fordi han var lidt for på 
i stå-øvelsen, så han kom til at ”trippe lidt”, som 
dommeren kaldte det – et problem vi kender fra 
når vi træner ;-)

190,5 point fik vi i alt, ud af 200 mulige – der-
med både en 1. præmie og en placering som 1. 
vinder! Vores bedste resultat nogensinde og vo-
res bedste tur sammen i ringen nogensinde. Jeg 
kan ikke beskrive det her – det var hele følelsen i 
ringen, der gjorde det fantastisk. Det var ikke de 
190,5 point, det var Møffes glæde og vilje, som 
jeg vitterligt aldrig havde forventet i denne var-
me! Det varmede helt ind i hjertet og gjorde op-
levelsen unik – så skidt pyt med vores småfejl!

Møffe – 9 år gammel berner sennenhund, do-
ven, selvstændig, stædig og senior. Det er sgu 
da for vildt!

Af Rikke Marstrup Mollerup



46

Skue i Østjylland

Skue i Østjylland

Anna Andreassen 3116 0400 ● Birgit Støttrup 2215 7836  
 Ditte H. Thorgaard 2536 0794 ● Hanne Grønning 6040 2432      

Helle Sinclair 2126 0027 ● Inge Bibby 4098 1841 

Berner Sennen Skue i Østjylland 
Kr. Himmelfartsdag 

den 10. maj 2018 
 
 
Hanne, Helle, Inge og jeg var utrolig glade for, at så mange Berner-folk, havde 
lyst til at deltage i Skuet i Østjylland. 
 
Det er blevet en Kr. Himmelfartsdag tradition i berner-kredse og i 2018 var vi 71 
tilmeldte bernere. Skuet blev afholdt ved Egå Engsø, da træningspladsen i Sabro 
er nedlagt.  
 
Vejret var fantastisk, grillen blev tændt og der var konkurrencer, amerikansk 
lotteri og masser af præmier takket være alle vores sponsorer. 
 
Hanne, Helle, Inge og jeg udgjorde i år arbejdsgruppen, da vi desværre mistede 
vores 5 medlem Connie Beck til cancer 27. marts. Connie gjorde en kæmpe 
indsats for Skuet og var en kæmpe drivkraft og koordinator. Vi mindes Connie 
på skuet og takker Ove for, at han deltog i Skuet sammen med sit barnebarn. 
 

  
BIR og BIM Baby BIM & BIR Hvalp 

Champalays Zenobia of Palmyra & 
Fensholt’s Rossini 

Johnson & Bobby van't Rijkenspark 

 
Dommeren var Emily Green (UK), sekretær var Inge Bibby og ringassistenten 
var Lilian Milek.  
 
Vi er meget glade for, at Emily havde lyst til at komme til Danmark for at dømme 
på Skuet. Stor tak til Lilian, som igen i år har brugt sin Kr. Himmelfartsdag på at 
arbejde på Skuet og en stor tak til Dorthe Dahl og Jens Juul for en kæmpe indsats. 
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Anna Andreassen 3116 0400 ● Birgit Støttrup 2215 7836  
 Ditte H. Thorgaard 2536 0794 ● Hanne Grønning 6040 2432      

Helle Sinclair 2126 0027 ● Inge Bibby 4098 1841 

 

  
BIR & BIM BIR & BIM Veteran 

Lady Xiera’s Pepsi & Kristianslyst Becca Amazing Tiklo's Asterix & 
Pa-Di Sinclair’s Indian Summer 

 
Barn og hund dommeren var Heidi Dahl Pedersen. Stor tak til Heidi. 
 

 
 
I 2016 genererede vi et overskud på 7.000 kr.,  i 2017 et overskud på 8.000 kr. 
og i år et overskud på 8.000 kr. Alle pengene går ubeskåret til forskning i Berner 
Sennen og deres sundhed, især cancer.  
 
Til sidst: Velkommen i arbejdsgruppen til Birgit Støttrup og Ditte Horup 
Thorgaard. Vi tager gerne imod en hjælpende hånd på dagen. Interesserede 
bedes at henvende sig til en fra arbejdsgruppen. 
 
Vi havde alle en fantastisk dag. 
Vi håber at se jer alle til Skuet i Østjylland Kr. Himmelfarsdag 2019!  
  

- Anna  
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Resultater fra Skuet i Østjylland 

Kr. Himmelfartdag den 10. maj 2018 
 
 
 
Antal tilmeldte: 71  
Dommer: Emily Green (UK)  
 
Bedst i racen - BIR  
Lady Xiera’s Pepsi, Katalog nr.: 33  
 
Bedst i modsat køn - BIM  
Kristianslyst’s Becca, Katalog nr.: 69  
 
Bedste baby  
Champalays Zenobia of Palmyra, Katalog nr.: 3  
 
Bedste hvalp  
Johnson, Katalog nr.: 5  
 
Bedste veteran  
Amazing Tiklo's Asterix, Katalog nr.: 37  
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BABYKLASSE HANNER  

1 SL  BIM BABY  1. Fensholt’s Rossini  
HVALPEKLASSE HANNER  

1 SL  BIR HVALP  5. Johnson  
2 SL   4. Fruenshøj’s Be Hovsa the Brave  

JUNIORKLASSE HANNER  
1 EX  2.BHK  18. Harthin’s Sheldon of Sheffield  
2 EX  

 
17. Bakkeborg’s Berner’s Aico  

3 VG  
 

16. Nanook Nano Carallsa  
4 VG  

 
15. Lillemus Emmet  

 
G  

 
14. Duke  

MELLEMKLASSE HANNER  
1 EX  

 
19. Lady Xieras T-Rex  

ÅBEN KLASSE HANNER  
1 EX  3.BHK  31. Magnat Source of Happiness  
2 EX  

 
24. Bernerbruket’s Xerox  

3 EX  
 

30. Terplinggaard’s Django  
4 EX  

 
29. Berner-Emmas Nelson M. Never Again  

 
EX   21. Kannehill’s Barney  

 
EX   23. Berlemo’s Aragon  

 
EX   25. Styleofitaly-Luis-Majashappy  

 
VG   22. Nice Leckei van de Klaverhoeve  

 
VG   26. Fruenshøj’s Adorable Rufus  

 
VG   27. Lady Xiera’s Mister Maverick  

 
VG   28. Amazing Tiklo’s Geronimo  

 
Ikke mødt   20. Our Future Z Deikowej Doliny  

CHAMPIONKLASSE HANNER  
1 EX  1.BHK BIR  33. Lady Xiera’s Pepsi  
2 EX  4.BHK  35. Kjær’s Dancing With Charlie  
3 EX  

 
32. Tjofselinas Z Derio  

4 EX  
 

34. Terplinggaard’s Yoyo  
VETERANKLASSE HANNER  

2 EX  
 

36. Lady Xiera’s Flanagan  
1 EX  BIR VET.  37. Amazing Tiklos Asterix  

GOLFKLASSE HANNER  
1 EX   38. Berner-Emmas Jalthe Amarone D’italy  
2 EX   39. PA-DI Sinclair’s Navajo  
3 VG   41. Terplinggaard’s Aiko  
4 Ikke mødt   40. Pollman van’t Stokerybos  
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BABYKLASSE TÆVER  

1 SL  BIR BABY  3. Champalays Zenobia of Palmyra  
2 SL   2. Nikita Astrum Felix  

HVALPEKLASSE TÆVER  
1 SL  BIM HVALP  12. Bobby Van’t Rijkenspark  
2 SL   8. Kristianslyst’s Esther  
3 SL   9. Molly  
4 L   11. Sapho  

 
L   6. Queen vom Oberholzer Forst  

 
L   7. Berner Bessie’s Georgine Von Nico  

 
L   10. Faith  

 
L   13. Kristianslyst’s Elvira Madigan  

JUNIORKLASSE TÆVER  
1 EX  2.BTK  54. Harthin’s That’s My Tiffany  
2 EX   51. Duevangs Xigga  
3 EX   44. Kharma  
4 EX   48. Terplinggaards Gina  

 
EX   45. Alina  
EX   49. Babuska  
EX   53. Yena Yoko z Deikowej Doliny  
VG   42. Nicol Nimesis Carallsa  
VG   43. Fensholt’s Quinoa  
VG   46. Vivala vida z Deikowej Doliny  
VG   47. Fensholt’s Quick Step  
G   52. Labang-Volgyi Freya  
Ikke mødt   50. Bakkeborg’s Berner’s Atilla  

MELLEMKLASSE TÆVER  
1 EX  

 
55. Terplinggaards Enya  
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ÅBEN KLASSE TÆVER  
1 EX  3.BTK  56. Enya  
2 EX  4.BTK  67. Kjær’s Enya  
3 EX  

 
63. Möllelyckans Esther  

4 EX  
 

65. Kristianslyst’s Coco Chanel  
EX   57. Öreghegyi-Mackó Olivia  
EX   61. Staugaard’s Arabella Capella  
VG   59. Hansennen’s The one and only  
VG   60. Bernerdalens Oh Land  
VG   62. Terplinggaard’s Dianna  
VG   64. Cobie  
G   58. Swisshearts Audreay Hepburn  
G   66. Scarchris’s Sille  

CHAMPION KLASSE TÆVER  
1 EX  1.BTK BIM  69. Kristianslyst’s Becca  
2  Ikke mødt  68. Amazing Tiklo’s Balu Magic  

VETERANKLASSE TÆVER  
1 EX  BIM VET.  70. Pa-Di Sinclair’s Indian Summer  
2  EX  71. Vipsennen Yasmina  
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Hvalpetræf

Kjær’s Dancing With Charlie havde inviteret sine 
hvalpe og deres mødre til hvalpe-træf på Store 
Bededag.

Det var for kuld 1 med Aslaug’s Pinja, kuld 2 
med Cassiopeia (kaldes Maggie) og kuld 3 med 
Kronby’s Daisy (Daisy måtte dog blive hjemme 
pga. løbetid).
Der kom 19 familiemedlemmer og deres 2-bene-
de chauffører.

Vi gik en tur på Trelde Næs, spiste et par grillpøl-
ser, gik ned på stranden og afholdte  DEN STO-
RE KONKURRENCE!!!!! og til sidst sluttede vi af 
med det store kagebord, da flere af hvalpeejerne 
havde tilbudt at tage en kage med.

Vi havde helt fantastiske BernerVejr hele da-
gen og alle familiemedlemmer kunne tilfredse 
og oplevelsesmætte vende snuderne hjemad. 
Tak for en rigtig skøn dag alle sammen.

Historier

Afslapning

Kuld 1

Den store konkurrence
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Grillere

Kuld 3

Kuld 2

gåtur omkring Trelde Næs

Store badedag
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Rejsen efter sneen!

(Indledningsvis skal det lige nævnes at denne 
historie skulle have været med i maj nummeret 
– men blev indsendt for sent i forhold til dead-
line – derfor får vi her i varmen lige en meget 
tiltrængt kølig historie)

Vinteren var jo lang og våd – og dermed absolut 
hverken i Møffes ånd, eller i min!

Vi har kigget langt efter frostgraderne og sne-
en her i København, men selvom det har regnet 
nærmest hele vinteren – så var der bare ikke 
nedbør, de få gange frosten satte ind!

Så da vi skrev slut februar – ja, nærmest marts! 
Og sneen begyndte at falde på Bornholm... På 
Fyn... I Sønderjylland. På Sydsjælland. Så var 
vi da absolut ikke imponerede herhjemme! For 
selvom termometeret sagde både minus 5 og mi-
nus 10, så skinnede solen fra en skyfri himmel!

Og kom der endelig snefald – så var det da så 
sølle, at sneen nærmest fordampede på stedet. 
Vi havde lidt liggende inde ved fortovskanterne, 
hvor vinden havde skubbet lidt mere end ½mm 
hen.

Jeg var skuffet! Og Møffe – ja, jeg går ud fra, at 
hvis han ræsonnerede over det, så var han også 
skuffet!

Så til sidst tog vi tyren ved hornene – jeg, Møf-
fe og storenevøen (på 5 år) kørte til Sydsjæl-
land! For der havde jeg set imponerende billeder 
af voldsomme snemasser! Så afsted det gik, på 
årets 2. forårsdag vendte vi snuden mod syd og 
fandt vinteren!

Det blev lidt af en tur, faktisk, for helt præcist, 
hvor, der var rigtig meget sne, vidste jeg ikke – 
og når man nu vælger at forsøge sig uden navi-
gation til Næstved ad Fynsmotorvejen og mener, 

Historier
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at der helt bestemt er flere Næstved-afkørsler på 
motorvejen, så går det galt, når man ikke vælger 
den første!

Omkring med os og så mod Næstved – og derfra 
fortsatte vi mod Vordingborg, for jeg havde hørt 
og set billeder af halve til hele metre med sne. Og 
DET kunne Næstved umiddelbart ikke tilbyde!

Hunden var tålmodig og nevøen faldt gudskelov 
i søvn, inden han blev for utålmodighed efter at 
se de der enorme mængder sne, moster havde 
snakket om. Et lille stykke dernede ad begynd-
te naturen at blive rigtig smuk og jeg fandt en 
parkeringsplads in-the-middle-of-nowhere – og 
der fandt vi vores helt eget, helt uspolerede sne-
paradis! INGEN havde betrådt sneen før os! Ne-
vøen skulle dog lige vækkes og det krævede en 
trussel om, at så kælkede jeg da bare i stedet 
for ham ;-) Møffe blev noget forbavset over, at 
skulle klatre over en meter høj dynge sne, som 

nevøen forresten også kæmpede lidt med. Og 
herefter blev det bare det rene, idylliske Winter 
Wonderland! Det sneede, det fygede og så var 
der ellers bare udstrakte vidder, med snedække-
de marker, bakker og skov! Fantastisk! 

Jeg blev som et barn igen og lavede sneengle 
og dovne Møffe, som jeg sjældent ser bagenden 
af på gåturene, førte an, mens nevøen skiftede 
imellem at kælke, tabe sine handsker og grave i 
sneen! I en bakke, hvor fygningen havde skabte 
meterdybt lag af sne, kunne vi hygge os med at 
grave huler, hvor der både var plads til små ne-
vøer, store mostre – og Møffer, hvis sidstnævnte 
da ellers ikke bare satte sig ret op og ned i den ;-)

Lad mig bare sige, at det var turen værd!

Af Rikke Marstrup Mollerup

Historier
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Blomster Hunden Johnson

En lille fortælling om vores nye Berner Sennen 
hund.

Det starterede i efteråret 2017, vores elskende 
Berner Sennen Ronja (4,8 år), fik konstateret 
kræft. Det var tidligt i stadiet, så vi fik at vide 
på dyrehospitalet, det ville måske et halvårs tid, 
enden vi skulle af med hende. Men efter 3 uger 
var det så hurtigt voksende, at hun måske op til 
de andre dejlige Bernere i himmelen.

Helle og jeg sagde til hinanden, at nu var det 
den sidste hund, vi skulle have. Da vi kører lidt 
motorcykel, og så kunne vi komme af sted uden 
at tænke på, at hun var alene hjemme igen. Så 
det var en aftale i NU’ET.

Men hverdagen skulle gå videre i Skjold City, 
hvor vi bor. Men hvor var den glade hund, når vi 
stod op, hvem skulle sidde og se så sørgelig ud, 
når jeg smurte madpakke, hvem skulle Helle gå 
med om morgenen. Hvem skulle nu tage i mod 
os, når vi kom hjem fra arbejde, hvem skulle vi 
lege med ud i haven. Hvem var altid glad, når 
vi kaldte på hende…… Ja, savnet var meeeget 
stort.

Jeg begyndte at kigge på diverse annoncer med 
Berner Sennen hundehvalpe, ringede også på et 
par stykker. Det fortalte jeg til Helle, ja så var 
aftalen lige pludselig lavet lidt om.

Men jeg havde et punkter til vores nye Berner 
Sennen Hvalp, at den skulle være registeret i 
DDK, da den gamle var i DRU. Det skulle ikke 
være et køkken opdræt. Vi vidste ikke så me-
get og Berner Sennen Klubben. Så der skulle 
tænkes lidt, jeg kunne huske, vi havde gået til 
hunde træning i Vejle med Ronja ved DBSK. Så 
navnet Lise Kjær kommer frem på min lystav-
le. Jeg googlede hendes nummer og ringede til 
hende, hun måtte jo lige have vores nye hvalp. 
Men nej, hun havde ikke nogen hvalpe til salg. 
Hun forslog, at vi skulle kigge på hvalpe listen 
på Berner Sennen hjemmeside, da hun vidste at 
der var nogle søde personer i Egense ved Svend-
borg, som skulle have hvalpe inden så længe.

Jeg fandt navne på hvalpelisten, Det var Berit 
og Jens Mikkelsen. Jeg ringede og snakkede 
med Berit, og ja det var rigtigt, at de skulle have 
hvalpe inden så længe. Så jeg regnede med, at 
købte af vores nye hvalpe var på plads, og vi 
bare skulle glæde os, til vi kunne hente den. For 
sådan plejede vi at købe vores nye hundehvalpe.
Men sådan skulle det ikke forgå denne gang, 
Berit spurgte om vi ikke kunne komme ned og 
besøge dem inden deres hund Enya, skulle føde 
hendes hvalpe. Da de gerne vi have en snak med 
os, for at høre og se, hvad vi var for nogle hun-
demennesker. Vi kørte til Egense, hvor vi blev 
mødt af den dejligste Berner ENYA i gårdsplad-
sen. Det var lige sådan en dejlig Berner Sennen, 
vi skulle have. Snaksaglig og rigtigt lækker 
bamse.

Så have vi en lang snak med Enya, Berit og Jens. 
De dejligste mennesker. De fortalte om Enya og 
hvordan de ville gribe det an, med afsætning af 

Ronja
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hendes hvalpe og hvem der var far til hvalpe-
ne, det var en O’Neill. Så de havde haft nogle 
hvalpekøbere til samtale, ligesom vi sad der. Ved 
kaffebordet med Berit’s hjemmebagte lækre bol-
ler og kringle. Vi udfyldte en liste med diverse 
punkter om, hvad vi skulle bruge hund til, og 
om vi have haft hund før… Vi havde udfyldt, at 
vi gerne ville have en tæve. Vi sagde farvel til 
dem og kørte hjem til Skjold igen. Der blev snak-
ket meget om den lækre Enya, men vi kunne jo 
høre, at der have været mange til samtale med 
Berit og Jens. Så HÅBET var ikke stort ved os.
Den 22. 10. 2018 nedkom Enya med 3 tæver 
og 2 hanner. Vi var på tur i Tyskland, da vi så 
det på hvalpelisten. At Enya havde fået hvalpe, 
og at alle tæverne og en han var reserveret. Det 
endte med, at vi blev nød til at ringe til Berit og 
Jens og spørge om vi havde få lov til at købe en 
tæve hos dem. Men de var væk alle sammen 
til andre hunde-elskere. Vi spurgte til den sidste 
han hvalp. Den var ikke solgt endnu. Vi havde 
en kort snak, Helle og jeg, hvor vi gerne vil have 
den. Men Jens sagde, Berit og han ville tage en 
snak om, det kunne lad sig gøre, og han ville 
ringe dagen efter. Det var 24 meget lange timer, 
inden at Jens ringede til os. De havde bestemt, at 
vi gerne måtte købe den.

Vi blevet inviteret ned til dem igen, da hvalpe-
ne var omkring 3 uger gamle, for at se de små 
bamser. Så kunne vi også se hvilken en bamse, 
der skulle med til Skjold city. Men de fortalte, at 
de skulle have lavet en hvalpetest på dem, når 
de var 7 uger gamle, og der ville vi få at vide, 
hvilken hvalp, vi skulle have. Hvor var de lækre 
og dejlige. Den eftermiddag gik alt for hurtigt, 
der blev nusset, kælet og snakket med Enya og 
de små guldklumper. Vi fik en snak med Berit 
og Jens om, at de gik på udstilling med Enya. Og 
at der var en udstilling i Middelfart ugen efter.

Så skulle Helle og jeg til vores første udstilling, 
for at se hvad det var for noget. Vi blevet me-
get positiv overrasket. Alle vi snakkede med, 
var så venlige og glade. Vi mødte O’Neill, som 
er far til hvalpene, er du sindssyg, det var en 
flot og lækker hanhund. Vi snakkede med Anni 
om hvalpene. Der mødte vi også Gitte Høy, som 
var rundt og fortælle os, om hvad der forgik og 
skete på en udstilling. Det var super. Så der var 
vi solgt, det skulle vi også prøve med vores lille 
bamse, når han blev gammel nok.

Efter 5 uger var igen inviteret ned til Jens og Be-
rit, for at snakke og se hvalpene. De var vokset 
større. Ja, de var så kære og dejlige. Så kunne 
Enya også få en pause med at passe dem. Der 

Johnson 3 uger

Johnson i blomsterbutikken
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var selvfølgelig og hjemmebagte boller og kring-
le fra Berit’s ovn. Ja, vi havde jo en lille favorit 
blandet de 2 han og det var grøn hvalp.

Efter 7 uger var alle hvalpekøberne inviteret ned 
til Egense, dagen før var der lavet hvalpe test. 
Hvor der var blevet bestemt hvilken hvalp, efter 
de kriterier, som vi havde snakket med Berit og 
Jens om. Ja. Vi var meget taknemmelig over at 
grøn hvalp skulle med til Skjold City ugen efter. 
Anni Smedsgaard var også dernede, hun havde 
O’Neill med, hvor hun ville fortælle om pelsple-

je på ham. Jens fortalte lidt om klikker træning 
med Enya, som er meget dygtig.

Så kom weekenden, hvor vi skulle have vores 
guldklump med hjem. Det havde været en længe 
ventet dag, da savnet af en hund i huset, fyldte 
meget hos os. Der blevet taget afsked med grøn 
hvalp (Johnson), som var Jens’s favorit hvalp, 
så det var svært. Vi havde en god tur hjem i bi-
len. Denne weekend var der bestemt at der ikke 
skulle komme besøg i Skjold, så hvalpen kunne 
få ro og finde sig godt tilpas hos os, uden de 
store problemer. Der var redt op i bryggerset med 
luftmadras til mig og Johnson. Så de første 10 
dage blev, det til på luftmadrassen, inden vi sy-
nes, at han var klar til at sove alene. Vi har ikke 
nogen dør i, til bryggerset, så han kan se ind i 
køkkenet.

Det var lige omkring jul, så jeg var så heldig, at 
have fri i 4 uger. Så Johnson kunne blive passet, 
leget, aktiveret og nusset med. Men så begyndte 
hverdagen efter 4 uger. Helle har fået lov til at 
have ham med arbejde. Hun arbejder ved Byens 
Blomster i Horsens. Nu kunne Johnson’s arbejde 
liv begynde som blomster hund. Han synes, det 
er dejligt, at være med mor på arbejde. Der er jo 
mange blomster og planter, der skal kontrolleres 
hver dag. Ligeledes kommer der mange kunder, 
som lige skal ind og sige hej til ham. Helle har 
fundet en super hundelufter til ham, så han slip-
per fra arbejdsbyrden en gang imellem.

Vi har været på udstilling med ham et par gan-
ge, der har han en fest, da hans søster Sapho og 
moar Enya også er der. Selve udstillingen er gået 
rigtigt godt, det er jo også et par dejligt forældre, 
han er har Enya og O’Neill.

Vi synes, det var et kanonsuper forløb, den måde 
at Berit og Jens havde valgt at sælge deres hval-
pe på.

Historier

Johnson og Sapho

Johnson
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Derfor en stor tak til dem, ligeledes til Gitte Høy 
og Anni Smedsgaard.

PS. Det var sgu godt, at vores første aftale om 
ikke skulle have hund igen, ikke HOLDT….

Ulrik & Helle Pedersen

Historier

Johnson maj 2018

Drengehygge på en skøn 2. Pinse dag. Kjær’s D.W. Charlie her 6 år og Berlemo’s Aragon her knap 3 år lærer 
Paw her 11 mdr. (Ludvig) at svømme... Det ses vel tydeligt at det ikke var med den store succes
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Har dyr også følelser?/Why emotions matter

D. 08/02-2018 afholdte Københavns Zoo et fore-
drag ved den svenske etolog Karolina Westlund. 
Foredraget handlede ganske simpelt om følelser 
– eller, mere præciseret, emotioner eller psykiske 
følelser. Følelser kan deles ind i tre kategorier:
Sanser: Kulde, varme osv.
Kropsmæssigt: Tørst, sult, træthed
Emotioner: Sorg, begær, frygt m.m.

Hun forklarede, hvordan man ved hjælp af elek-
troder har formået at aktivere forskellige dele af 
hjernen, hvormed man har kunnet fremprovoke-
re emotionelle reaktioner hos individerne. Disse 
forsøg er både gjort på frivillige mennesker, så 
vel som på rotter og man har herigennem kun-
net se, hvordan dyrene reagerer meget ens, i for-
hold til os mennesker.

Man har delt disse felter, som man har påvirket, 
ind i 7 grundfølelser (”core emotions”):
Care – Omsorg
Grief – Sorg 
Seeking – Søgen
Lust – Begær
Play – Leg
Fear – Frygt
Rage – Raseri

Når man har ramt den rigtige del med elektroder, 
har man fremprovokeret disse følelser hos men-
nesker, så vel som dyr. Man har tydeligt kunne 
se, hvilke der har været behagelige, så vel som 
ubehagelige, hvis dyrene/de frivillige selv havde 
kontrol over ”knapperne”, da de så ville holde 
sig væk fra ”Grief” og ”Fear”, hvorimod for ek-
sempel ”Care” ville de gerne trykke på ofte.

Det har i mange år været omdiskuteret med fø-
lelserne i hold af dyr – man har kigget på det fra 
en meget etologisk/evolutionær side, som både 
har kunnet ses i forhold til håndtering af dyr i 
zoos, så vel som håndtering og træningen af vo-

res kæledyr i hjemmet. Karolina selv begyndte 
også først selv for ti år siden rigtig at interessere 
sig for det følelsesmæssige aspekt i den evolutio-
nære tankegang, for som hun siger – det hele går 
godt i spænd med hinanden.

Alle disse følelser kan så sættes ind i et dia-
gram, hvor man analyserer på graden af behag 
versus ubehag ift. ophidselse versus ro. Ophid-
selse (eller stress), opdelt i henholdsvis distress 
(”negativ”) og eustress (”positiv”), er en vigtig 
egenskab, der hjælper dyret igennem de situa-
tioner, hvor det er nødvendigt. Men hun lagde 
også tryk på, at bliver stressniveauet for højt, 
slukkes der ned for læring og det er uagtet om 
vi snakker distress eller eustress, nøjagtig lige-
som fuldstændig ro heller ikke befordrer dyrets 
læringsevne. Et eksempel på en tilpasning til 
manglende læring i vores hverdag, er for eksem-
pel, at nødudgange altid åbner udad (dette er der 
dog flere andre årsager til også) og håndtaget 
ofte er kæmpe og let at presse ned. I en stres-
set situation slår tankerne fra og man skubber, 
maser og presser derudaf, hvorfor et almindeligt 
dørhåndtag pludselig bliver for svært. Det sam-
me sker for vores hunde (og andre dyr), hvis 
stressniveauet bliver for højt – vi glemmer, en-
ten fordi vi er overbegejstrede og bare vil afsted 
(schæferen og dens bold) eller er for angste.

Jeg vil udpensle de forskellige følelser hos dy-
rene, herunder hvad de betyder i praksis, såvel 
som følelsesmæssigt for dyret – for de er alle vig-
tige/har betydning for dyrets udvikling, overle-
velsesevne og velfærd.

Care: Typisk ses dette som moderplejen til sin 
unge, men er også for eksempel venskab. Følel-
sen styres af hormonerne oxytocin, prolactin og 
endorfin, som alle er med til at give denne følel-
se af omsorg og tilknytning. Især i mange unge 
dyrs udvikling, har netop moderens omsorg stor 
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betydning for ungernes udvikling. Relativt og 
afhængigt af art, vil et afslappet og ustresset 
moderdyr bruge meget tid på at passe sine unger, 
herunder soignere dem, lege med dem og sørge 
for, at de får masser af mad. Dette vil medføre 
nogle unger, der har en god selvtillid, er nys-
gerrige og med en god, social kompetence. Hvis 
moderdyret er stresset af omgivelserne, vil hun 
til gengæld opfostre ungerne mindre omsorgs-
fuldt og ungerne vil også selv være stressede og 
vagtsomme. Dette kan være givtigt i et hårdt 
miljø, hvor der er stor konkurrence og mange 
farer, som dyret skal forholde sig til – i et sådan 
miljø vil et ustresset og selvsikkert dyr hurtigt 
gå til grunde, når det overser en fare. Så der er 
altså en vis grad af fornuft i denne tilpasning, 
i forhold til ungernes respons på moderdyrets 
sindstilstand.

Grief: Karolina fokuserede meget på separation i 
forbindelse med grief, hvilket jo også er det, som 
typisk udløser det – enten i form af det at blive 
forladt eller nogle falder bort. Følelsen varierer 
meget afhængig af art, om det er et floklevende 
eller gruppelevende dyr, eller om de er solitære. 
Ved floklevende dyr er der en højere grad af vo-

kaliserings ifm. separation, om end den stopper 
efter kort tid.

Marsvin, som er flokdyr (til trods for, at de ofte 
holdes alene i bure), er blevet undersøgt på deres 
responser på separation ift. alder inden for 5 mi-
nutter efter separation. Med alderen faldt reakti-
onen mærkbart, men den forsvandt aldrig helt, 
hvis man satte den alene i et kendt miljø – satte 
man den derimod alene i et ukendt miljø, steg 
vokaliseringen markant. Men igen kunne man 
ændre denne reaktion markant, enten ved at 
den havde selskab af et moderdyr (så forsvandt 
reaktionen fuldstændig) eller tilstedeværelsen 
af noget kendt, hvilket også kunne sænke re-
aktionen. Det ”interessante”, som man også har 
fundet ud af, er at den del af hjernen, som står 
for sorg, også står for fysisk smerte – disse to 
følelser er altså stærkt relateret og har meget til 
fælles og man kan argumentere for, at der er en 
grad af smertepåvirkning forbundet med følel-
sen af sorg.

Denne stilling i dyrets liv, som en artsfælle eller 
et moderdyr har, kan vi mennesker til dels gå 
ind og ”erstatte” i varierende grad, så længe vi 
er til stede. Men vi skal huske, at vi ikke kan 
være der for dyret konstant og altså må der stil-
les foranstaltninger op for, at dyret ikke oplever 
sorgen. Denne angst og separation, samt den 
omsorg som moderen/primære omsorgsgiver gi-
ver sit barn/unge, har afgørende betydning for 
hjernens udvikling hos dyrene og det er derfor 
vigtigt, at vi gør det så godt som muligt.

Seeking: Dette er blandt andet den følelse, 
der igangsætter og holder fødesøgningsadfærd 
kørende, såvel som andre adfærd, der handler 
om at opnå noget – og handler altså om en for-
ventning om at opnå noget. For at komme med 
eksempler på situationer, i denne følelseskate-
gori, så er det for eksempel at modtage en gave 
– indtil gaven er pakket op, er det ”seeking”, som 
dominerer. Hormonet dopamine, som forbindes 
med netop gode følelser, er en nøglespiller i den-

Rolig nederst på vertikal, opstemt øverst, ubehag 
til venstre på den vandrette og behag til højre på 

samme.
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ne følelse. Andre eksempler på seeking er for 
eksempel i forbindelse med jagt, fødesøgning, 
at søge efter selskab (mage, flok osv.) m.m. og 
kan også sidestilles med træningssituationer, 
hvor hunden netop arbejder i forventningen om 
at modtage noget godt. Vi snakker altså om en 
positiv forventning og et forhøjet stressniveau 
(på ”eustress”-siden).

Lust: Dette vendte hun blot kortvarigt og gik 
ikke i dybden med – men det er følelsen af be-
gær, som jo er en vigtig rollespiller i forhold til 
genetisk overlevelse.

Play: Denne følelse er mest gældende for unge 
dyr, mens ses også hos ældre – og handler om 
den følelse, der gør, at vi har lyst til at lege. Leg 
har ufatteligt meget at sige i forhold til dyrets 
udvikling og studier indikerer at op imod 1/3 af 
genernes udtryk i dyrets adfærd, styres af det, 
som dyret lærer igennem leg! Snak om en ef-
fektiv læringsmekanisme! Leg kan altså bruges 
effektiv i indlæringen og er desuden effektiv til 
at aflære frygt og øger dyrets indlæringsevne. 
Leg er desuden også vigtig for at skabe social 
intelligens og mangel på leg fører altså til socialt 
handicappede dyr.

Fear: Frygt kan komme til udtryk på mange 
måde – dyret kan fryse, det kan flygte eller det 
kan gå over i kamp/”rage” (se nedenfor), hvor 
dyret går over i en aggressiv reaktion i stedet.

Frygten kan både være medfødt (fx smerte, 
pludselige lyde og bevægelser, højde, mørke), 
såvel som tillært (noget, dyret ikke frygtede, 
men har lært at frygte senere).

Studier viser også tydeligt, at tidligere erfaringer 
kan forebygge frygt over for oplevelser og objek-
ter, som dyret måske senere oplever noget nega-
tive med – er første oplevelse med noget dårlig, 
vil reaktionen være større, samt det vil være 
sværere at lære dyret, at det ikke er farligt. Det 
er jo netop dette, vi også gør med vores hval-

pe, når vi socialiserer dem – vi sikrer ikke, at 
de ikke bliver bange på sigt, men forebygger det 
igennem positive oplevelser og mindsker dermed 
risikoen. Dette kaldes ”Latents inhibition”. Og 
som Karolina Westlund sagde: ”An ounce of pre-
vention is worth a pound of cure”.

Forholdet med ejer kan også virke som en buffer, 
der gør, at dyret nemmere overkommer det – så 
jo bedre, forholdet mellem dyr og ejer er, jo bed-
re kan dyret også overkomme en skræmmende 
oplevelse.

Rage: Frustration og vrede (raseri) er meget 
beskrivende ord for denne følelses spektre. Står 
man netop med et bange dyr, er der stor risiko 
for, at man presser det ud i ”rage” – vi er alle 
advaret imod at gå over til en nedkørt, tilska-
dekommen hund – den er bange og presset og 
man ved derfor aldrig, hvordan den vil reage-
re. Vi skal heller ikke tage maden fra dyrene og 
arbejder man med eksotiske dyr, er beskyttet 
kontakt ofte en selvfølge, da nogle meget hur-
tigt reagerer med frustration og vrede, hvis man 
håndterer dem forkert.

Men hvordan forhindrer vi det? Først og frem-
mest ved at undgå at vores dyr bliver bange 
og presset i disse situationer. Derudover skal 
man overveje triggerne – det kan godt være, at 
hunden ikke reagerer voldsomt på, at du tager 

Historier
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maden fra den (en mulig trigger) og du overser 
måske, at den kiggede på din hånd, at den spiste 
lidt hurtigere, at den stivnede lidt. Men lader du 
ikke hunden falder til ro, inden du måske gen-
tager (grundet et gammelt, mytebaseret råd), 
men giver maden tilbage og så tager den igen, 
er tålmodigheden lidt mindre og hunden knur-
rer måske, stivner måske eller begynder at spise 
meget hurtigt – og gentager du nok engang, har 
du efterhånden opbygget så meget frustration, 
at hunden knurrer markant eller endda springer 
advarslerne over (dem overså eller respekterede 
du alligevel ikke) – dette kaldes trigger stagging 
(se billedet)  og er typisk de tilfælde, man hø-
rer om, hvor hunden ”bed uden advarsel”. Det 
kan også være mange andre tilfælde – en hund, 
der stresser over mødet med andre hunde, mø-
der først én hund, så hund nummer to, uden 
stressen fra første møde har forladt den, så hund 
nummer tre osv., indtil…

Trigger stagging er selvfølgelig blot ét billede på, 
hvordan ”rage” KAN forekomme, men det kan 
også skyldes en længerevarende læringshistorik 
m.m..

For at undgå ”rage”, skal vi lære at læse dyre-
nes kropssprog og deres advarsler, da gentagel-
ser kan gøre, at dyret springer advarslerne over. 
Derudover skal vi lære at forebygge, igennem 
blandt andet korrekt socialisering (”latent inhi-
bition”) og gode kontrabetingningsprogrammer 
(at lære dyret at forbinde ting, med gode ting 
– fx leg/play, godbidder/seeking, nus, kæl og 
kærlighed/care). Derudover skal vi også lære, 
at lade dyret nå at slappe af efter en oplevelse, 
inden vi lader den opleve noget lignende igen – 
dette tager tid og er individuelt for hvert dyr.

Ved Ph.D. Karolina Westlund, etolog og forsker
Skrevet af Rikke Marstrup Mollerup

Historier

Bernerdalens Lakka med S-kuld. 3 uger gamle Happy
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Bernerpladsen Als og Sundeved

Årets sensommertur bliver i år i Ho Klitplantage ved Blåvand.

Vi mødes ved Ho Elipsen, Skallingvej 14, 6857 Blåvand  
søndag den 23. september 2018 kl. 10.00.

Hundene skal selvfølgelig være i snor……….

Så får vi en guidet tur i klitplantagen, og bagefter kan vi grille pølser mm i Elipsen.

Der er toilet der, men ikke vand, så I skal selv medbringe vand til hundene.
Og kaffe, te, øl og vand til menneskerne.

Vi sørger for pølser, flutes og andet tilbehør, som sælges til fornuftige priser.

Det er gratis at deltage, men vi vil gerne have tilmeldinger, så vi kan få pølser nok med.
Tilmelding skal ske til Lone – klalo@stofanet.dk – 20 46 08 24 eller Grethe – julius_sam-

son@hotmail.com – 29 92 18 47 senest den 15. september 2018.

Efter turen er det muligt at nå en tur i Blåvand eller Vejers  
og de dejlige strande, inden I kører hjem.

Bernere på toppen af Ho Klitplantage

Invitation

mailto:klalo@stofanet.dk
mailto:julius_samson@hotmail.com
mailto:julius_samson@hotmail.com
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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 

Amerikansk lotteri 
Med rigtig mange 

præmier 

DOMMERE 
Skue: Bernerdommer Birgitte Gothen 

Lydighed: Kirsten Christiansen 
Rally: Gisela Hossenfelder 

 

PRÆMIER 
Til alle 

Tilmeldte hunde 

Husk at vi er på Facebook!! 
Skue i Syd (DBSK) 
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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

Info

Bestyrelsen
Formand
Mia Lund Madsen
Kærsgårdvej 21
5464 Brenderup 
Miaemil@gmail.com
Telefon: 61 12 19 59

Næstformand 
Monica Østergaard Rasmussen
Monica-joergensen@hotmail.com
Skødstrupvej 169
8530 Hjortshøj
Telefon: 31 43 36 56

Sekretær
Gitte Høy Nielsen  
Lindevej 2
7200 Grindsted
Telefon: 22 76 25 70
gittehoy@gmail.com

Kasserer
Lisbet Utke Ramsing 
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
Telefon: 49 16 01 68 / 20 10 21 68
lisbet@sennettas.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Lars Bibby
Ulvskovvej 140
8300 Odder
Telefon: 40 68 15 04
lars@bibby.dk

Linda Hjort 
Fiskebakken 9
5683 Haarby 
lindamhjort@gmail.com

Avls- og sundhedsudvalg
asu@berner-sennen.dk
Formand Inge Bibby
inge@bibby.dk 
Telefon: 86 53 15 04

Sekretær
Dorthe Hammerich 
dortehammerich@gmail.com
Telefon: 61 37 37 79

Berit Bang-Jensen
Telefon: 28 93 53 63
berit@berner-sennen.dk

Peter Uno Andersen
Lækjærvej 27
7700 Thisted
kennel_harthin@hotmail.com
Telefon: 21 23 25 71

Gitte Høy Nielsen 
Lindevej 2
7200 Grindsted
Telefon: 22 76 25 70
gittehoy@gmail.com

1. suppleant
Erling Kolding Jakobsen 
ekj@bernerhojen.dk

Udstillingsudvalg
Gitte Nielsen 
Telefon: 20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk

Jeanette Damm Lerskov 
Telefon: 21 63 02 12
jeanette.lerskov@gmail.com

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

Louise Nielsen 
Telefon: 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
Telefon: 61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com

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

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

Gitte Høy Nielsen 
Telefon: 22 76 25 70
gittehoy@gmail.com

Mette Ejsing 
Hyldager 7
2640 Hedehusene
Mette_ejsing@yahoo.dk

Vognkørselsudvalg: 
Gitte Høy Nielsen 
gittehoy@gmail.com

Joan Ohlsen-Kjeldsen
Maibrit Magaard
Marianne Rasmussen
Joanna Gram

Diverse
Hvalpepakker
Bestilles på hjemmesiden

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

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

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

IWG
Lisbet Ramsing 
Højsagervej 52
3480 Fredensborg 
lisbet@sennettas.dk

Medlem 
Inge Bibby
inge@bibby.dk

Medlemsadministration og 
adresseændringer
Lisbet Ramsing 
Højsagervej 52
3480 Fredensborg 
lisbet@sennettas.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
18.08.2018 Bornholm 

International 
Udstilling
Rønne Stadion
Torneværksvej 1
3700 Rønne

Monica Blaha, AUT Dansk 
Kennel Klub

Udløbet

19.08.2018 Bornholm 
International 
Udstilling
Rønne Stadion
Torneværksvej 1
3700 Rønne

Ramone Kazlauskaite, 
LT

Dansk 
Kennel Klub

Udløbet

25.08.2018 Hårlev
Hårlev Hallen
4652 Hårlev

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

Udløbet

01.09.2018 Hanstholm
Hanstholm 
Camping
Hamborg vej 95
7730 Hanstholm

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

DBSK Udløbet

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

DBSK Udløbet

08.09.2018 Augustenborg Birgitte Gothen Træning 
pladserne
i syd

25.08.18
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Udstillingskalender 2018

Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
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

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

Udstillingskalender 2018
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Udstillingskalender 2018

Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
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

Doctor, doctor – tror du jeg har fået en blodprop?.....
jeg fik pludselig sådan en trykken for brystet og 

senere flyttede det sig ned i benene, der blev tunge 
som bare pokker! – Kjær’s Faith No More (aka Karla), 

Kjærs Lucy og mor et sted midt imellem Leckei og Jalthe
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Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

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

Priser Online betaling via DKK Via Netbank eller check
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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