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Indhold mm

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

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

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

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

Klubbens hjemmeside: www.dbsk.dk

Redaktion
Materiale sendes til: Nefer Johansen-Ossian · Horsebækvej 60 · 5450 Otterup · tlf. 2194 1667 · e-mail: bernerbladet@gmail.com
Ansvarshavende redaktør: Lise Kjær · Skolegade 17 · 8723 Løsning · tlf. 4084 2048 · e-mail: kontakt@kennel-kjaer.dk
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Fotokonkurrencen

Forsiden
Nice Leckie van de Klaverhoeve indsendt af 
Grethe Lauritzen og Bent Jacobsen.

Bagsiden
Kjær ś Light of Hope (Loppe) indsendt af Lise 
Kjær.

Begrundelse
Vi har valgt vinderbillederne fordi de er taget 
på en anderledes måde (ikke opstillet). De er 
fulde af liv og viser hundene som de er, fuld 
af fart og sjov.

Jane og Linda
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

TILLYKKE! 
Lige nu sidder du med et nyt og forbedret Berner 
Blad. Forsiden er blevet kraftigere i kvalitet og 
designet har fået et facelift. Det er blot den første 
af mange forandringer som Dansk Berner Sen-
nenklub vil gennemgå i de kommende år. 

Vi havde en stille og rolig generalforsamling 
tilbage i april, hvor bestyrelsen blev vendt lidt 
rundt. Vi skal byde velkommen til 4 nye ansig-
ter af bestyrelsen og 4 kendte ansigter. Vi glæ-
der os alle til at gøre alt hvad vi kan for klubben 
og vores medlemmer. 

Der er nye drømme og nye tider for vores klub – 
vi skal være med på beatet, lytte til jer medlem-
mer og være synlige. Vi modtager gerne gode 
ideer og input fra jer medlemmer. Dog er det ikke 
alle ideer/input, som kan føres ud i det virkelig 
liv – men hold jer ikke tilbage.

Projekter i det kommende år, vil være opdate-
ring/fornyelse af vores hjemmeside. Vi kigger på 
eventuelle løsninger, desværre er det ikke bare 
”a walk in the park”. Det er et stort ønske fra os 
alle og vi vil gøre vores absolutte bedste. 

I september vil vores allerførste avlsbeskrivel-
sesarrangement løbe af stablen. Der er tilmeldt 
en del hunde allerede, så vi håber på en succes. 

Vi håber at du vil nyde dette nye blad som er et 
visuelt tegn på den forandring som klubben vil 
gennemgå. Tak for opbakningen og vi glæder os 
til at vise jer det nye DBSK i løbet af 2014.

På vegne af bestyrelsen

Lise Kjær
Formand

Hvem er hvem:
Formand: Lise Kjær, 40 år
• Haft berner siden 2005 og opdrætter siden 

2009
• DKK uddannet instruktør på træningsplad-

sen i Vejle / Hedensted
• Udstiller i ind- og udland med egne hunde 

Næstformand: Karin Nielsen, 52 år
• Haft berner siden 1998 og opdætter siden 

2007
• Udstiller i ind- og udland med egne hunde

Sekretær: Bent Jacobsen, 49 år
• Gennem årene været aktiv i den gamle Syd-

jyllandskreds og i styringsgruppen på træ-
ningspladsen Als og Sundeved

• Har desuden udstillet i ind- og udland gen-
nem årene

• Haft berner siden 1997

Kasserer: Frank Andersen, 37 år
• Haft berner siden 2012 (hanhund)
• Uddannet revisor
• Udstiller med egne hunde

Medlem: Rikke Marstrup Mollerup, 25 år
• Haft berner siden 2009
• Aktiv i lydighedskonkurrencer med egen 

hund
• Hvalpeinstruktør hos træningspladsen i Bal-

lerup Skovlunde

Medlem: Christian Niss, 29 år
• Haft berner siden 2006
• Udstiller i ind- og udland med egne hunde
• Aktiv som træner afløser på Suså trænings-

plads
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Nyt fra bestyrelsen

Medlem: Hanne Bank Pedersen, 39 år
• Haft berner siden 2009
• Aktiv i lydighedskonkurrencer med egen 

hund
• Hjælpe instruktør i på træningspladsen i Vejle 

/ Hedensted

1. Suppleant: Louise Hoff Kloster Laurid-
sen, 28 år
• Haft berner siden 2010 og kommende op-

drætter
• Aktiv i lydighedskonkurrencer og udstilling 

med egne hund

2. Suppleant: Susanne Elise Jensen, 47 år
• Haft berner siden 2012 (ikke stambogsført 

hanhund)
• Udøver hundetræning og familiehundens øn-

sker

For- og Bagsiden
Det har i mange år været muligt at vinde for-
siden, med et gavekort til Berner-shoppen på 
150,- . Da der kommer så mange fine billeder 
– er det nu også muligt at vinde bagsiden. Bag-
siden giver en præmie på 75,-.

Billederne udvælges af pigerne på trykkeriet 
(ikke redaktøren) – og der vil fremadrettet være 
en argumentation for udvælgelsen af billederne 
fra pigerne, denne vil blive trykt i bladet.

Gode ideer til at vinde
• Lodret billede med plads i venstre side samt 

top. Der skal være plads til bjælker. 
• Årstidsvarende
• Klart og tydeligt billede
• Billedet skal vise en berner

Jeg varetager stort set alt indenfor bogholderi (også misligholdte), moms, regnings-
betalinger, udarbejdelse af regnskaber, lønningsbogholderi og evt. øvrige administrative 
opgaver – alt efter ønsker og behov.

Arbejdet udføres på mit kontor. Bilag mv. sendes med post/email – geografien er således 
ikke et problem, og jeg er let at træffe på tlf./email for spørgsmål og hastesager.

Jeg har erfaring med en bred vifte af brancher, og størrelsesmæssig fra enkeltmands-
virksomheder til mellemstore selskaber.

Heglingevej 2  ·  4180 Sorø
Tlf.: 20 63 71 69  ·  Email: chalberg@mail.dk



5

Nekrolog

Nekrolog

Vi har modtaget den triste meddelelse at forhen-
værende  hvalpeformidler Lilly Thygesen er af-
gået ved døden den 7. april 2014 efter en svær 
sygdomsperiode. 

Lilly var hvalpeformidler i årene 2001-2012 hvor 
hun hjalp rigtig mange familier med at finde en 
hvalp eller få en omplaceringshund til et godt og 
blivende hjem. Vi var mange som havde vores 
første kontakt til berner-verdenen gennem Lilly. 
Berneren var hendes passion og liv – man kun-
ne mærke hvor glad hun var for vores hunde. 

Lillys ide om at være hvalpeformidler var at 
hunden kom først, og hun brugte lang tid på 
folk, som ringede for at høre om hvalpe. Samta-
lerne tog 20-30 min og nogle gange flere timer. 
Selvom det var midt i madlavningen, så snakke-
de hun med folk – resten af familien måtte lave 
maden færdig og spise uden hende.

Folk ringede på alle tider af døgnet og uanset 
hvilken dag det var – endda juleaften ved 22-ti-
den.

Lilly efterlader Lars og deres 2 voksne børn – 
Mia og Ulrik samt hundene. Lilly glædede sig 
til at blive mormor til juli, men kampen blev for 
svær. 

Familien takker for den sidste hilsen, som man-
ge sendte i forbindelse med Lilly’s død og begra-
velse.

Ære være hendes minde.

På vegne af Dansk Berner Sennenklub
Lise Kjær



6

Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

Dette er mit første blad som redaktør – jeg håber 
det vil blive vel modtaget.

Som formanden skriver tidligere, så har vi gi-
vet designet et større facelift, ligesom omslaget 
på bladet er blevet kraftigere, således at postens 
håndtering af bladene forhåbentlig ikke er helt 
så synlig.

Men det er ikke det eneste nye…. For i dette 
nummer af Berner Bladet, vil du nu også finde 
videoer af vores dejlige race. Ja du læste rigtigt 
– VIDEOER !!!  Det eneste du skal bruge er en 
smartphone, og på denne skal du hente en app, 
der kan scanne QR koder.  Der er mange forskel-
lige apps, så der er ikke så afgørende om det er 
den ene eller den anden du henter/har!
Når du ser en QR kode fremover i bladet, vil den 
ved scanning sende dig til den kodede adresse 
– det kan være en side på dbsk, en artikel eller 
en video. 

Med videoer i bladet, kan vi nu lave mere de-
taljerede beskrivelser af træningssituationer, 
øvelser, vise finaler ved udstillinger, LP og Rally 
eller bare vise hvad vores dejlige hunde laver af 

sjove ting – som de 2 videoer vi har med denne 
gang. Mulighederne er uendelige – det er kun 
vores fantasi der sætter grænsen.

Hvis du har en video, du vil sende til Berner Bla-
det – bedes du sende med via en hjemmeside 
der hedder www.wetransfer.com – der kan ikke 
sendes på denne måde via mobiltelefon!
Det eneste du skal gøre her er at taste din egen 
mailadresse, mailadressen til bernerbladet, samt 
skrive den tilhørende tekst som du ønsker med-
taget til din video – samt tilføje din video og 1-2-
3 og så er din video med i næste blad. 

Har du gode ideer til hvad vi kan bruge video-
erne til – er der noget du savner hjælp til, som 
nemmest vises på en lille film, så hold dig en-
delig ikke tilbage med at sende dit forslag til re-
daktionen – du er sikkert ikke den eneste, der 
savner en god ide til hvordan man lige gør dette 
eller dette. 

Slutteligt vil jeg igen opfordre alle til at sende 
billeder, videoer og historier ind til vores blad – 
det bliver ikke bedre, end det materiale vi har at 
arbejde med.

Lille Lucy i det store hav

Vi er på stranden med nogle venner – hun-
dene bliver lokket i vandet, men de tør 
ikke! Men hvad gør man når man kun er 
11 uger?

Bernerdalens Miss Madeleine / Madde og  
Pa-Di Sinclairá He ś My Everything / Jobbe  

på tur til Rygaard Strand

http://www.wetransfer.com
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Skal du bruge DBSK’s logo?

Skal du bruge DBSK’s logo?

Vi har fået et mere rentegnet logo, som vi ønsker 
vil blive brugt på hjemmesider og udsendelser 
med DBSK logo.

Logoet  sendes pr. email ved henvendelse til Lise 
Kjær på kontakt@kennel-kjaer.dk eller til redak-
tøren Nefer Johansen-Ossian på bernerbladet@
gmail.com

Nixon og clementinen

Det er ikke altid, der skal super meget til at 
aktivere en hvalp. Hvad med for eksempel en 
clementin?

Nixon var med på skue, og syntes åbenbart 
ikke, at der skete nok i den hallen, der var 
propfyldt med hunde og mennesker. Så han 
fiskede en clementin op af en taske og gav sig 
til at lege med den – til stor morskab for alle 
omkringsiddende....!

For en 10 uger gammel hundehvalp er der til-
syneladende ingen ende på, hvor sjov sådan 
en orange rund tingest uden håndtag kan 

være – og når den så ovenikøbet smager surt, 
når man bider i den, ja så skal den altså ha´ 
bank.

Han sov rigtig, rigtig godt ganske kort tid ef-
ter, clementinen var lagt væk igen.

mailto:kontakt@kennel-kjaer.dk
mailto:bernerbladet@gmail.com
mailto:bernerbladet@gmail.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.

Født Køn Navn Far Mor
01.01.1999 Tæve Sennetta’s Fanny Dajan Von Der 

Hausmatt
Cira Vom Hollerblick

14.08.2000 Tæve Ber Moscow’s Miss 
Anastasiya 

Macis Kempe-dansk  Bersenna’s Scarlet

01.09.2000 Tæve Herlatta’s Gipsy Tertzo’s Lady Killer Herletta’s Ditte
13.11.2000 Han Sennetta’s All-in-one Sennetta’s Sixten  Sennetta’s Babette
11.11.2001 Han Herletta’s Molotov Tertzo’s Lady Killer Herletta’s Odine
11.11.2001 Han Herletta’s Medoc Tertzo’s Lady Killer Herletta’s Odine
26.01.2002 Han Hansennens Halifax Okkie von Ramac  Hansennen’s Chiquita
19.03.2001 Tæve Aslaug’s Labre Laura Tertzo’s Lady Killer Bersenna’s Loulou
04.05.2002 Tæve Augusta Amordoro’s Victororry  Minnie
20.08.2002 Tæve Aslaug Bersennas Hamlet 

Prince Of Denmark
Ally

06.09.2002 Tæve Tertzo’s Moondance Tertzo’s Lady Killer Pettra v. Lehnwäldli
06.09.2002 Tæve Tertzo’s Moonflower Tertzo’s Lady Killer Pettra v. Lehnwäldli
22.09.2002 Han Apollo Tertzo’s Zachi  Duevang’s Maggie Mae
29.09.2002 Han Ber Moscow’s Kjartan Sennetta’s Sixten  Ber Moscow’s Miss 

Anastasiya
29.09.2002 Han Victordilu Duevang’s Nerman  Bersenna’s Toya
29.09.2002 Tæve Ber Moscow’s Elvira 

Madigan
Sennetta’s Sixten  Ber Moscow’s Miss 

Anastasiya
27.10.2002 Tæve Von Pedersen’s Rippa 

Bianca 
Duevang’s Nerman  Von Pedersen’s Freja

13.11.2002 Tæve Bernerhøjen’s Britnei 
Bella 

Tertzo’s Lady Killer Tertzo’s Zalli

25.11.2002 Han Tertzo’s Waikomo 
(Komo) 

Paskal  Tertzo’s Maze

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

Født Køn Navn Far Mor
13.03.2003 Tæve Duevang’s Reika Kuno Vom Ecke-

Manns-Hof
Duevang’s Majken

27.06.2003 Han Tertzo’s Miraculix 
(Martell) 

Kohavens Cæsar Tertzo’s Pallas Athene

15.07.2003 Tæve Bernerhøjen’s Duchess Kohavens Cæsar Tertzo’s Zalli
06.09.2003 Tæve Woekewhuwhu’s 

Chicanana 
Ugor von Sabwyjamer  Ayrin v.t Maroyke

08.09.2003 Tæve Harmony Regeta Garibaldi Cierne 
Kralovstvo 

Enulla Regeta

10.09.2003 Han Amigo Vollenweider’s Samson Zonso
29.11.2003 Han Tertzo’s Sibelius Tertzo’s Timba  Pettra v. Lehnwäldli
29.11.2003 Han Tertzo’s Bellman Tertzo’s Timba  Pettra v. Lehnwäldli
07.02.2004 Han Lille Strand’s Holger Festus Vom Bergfelder 

Land
Fenholt’s Java

11.03.2004 Han Victorcæsar Kohavens Cæsar  Von Pedersen’s Fazille
13.05.2004 Tæve Euro Kensen Edna Kabi’s Shannon Mibu Ciana
19.05.2004 Han Von-Pedersen’s Urquell 

Kaizer
Kohavens Cico Von Pedersen’s Fiffi

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

Favitea’s De Merlot

05.09.2004 Han Bernerhøjen’s Gauthier Tannhauser Des hautes 
Vernades  

Tertzo’s Yalta

11.09.2004 Tæve Maglód-Falvi Never Let 
Down

Maglód-Falvi Etalon 
”rocco”

Angie von Seckachtal

15.09.2004 Han Valiant Des Hautes 
Vernades

Tannhauser Des hautes 
Vernades  

Tertzo’s Yalta

27.02.2005 Tæve ZuiZui’s Gucci Tertzo’s Timba  Nana’ Queenie
18.02.2005 Tæve Bernerhøjen’s Honey-

Suckle Rose
Orkhan Des Hautes 
Vernades  

Tertzo’s Zalli

21.04.2005 Han Team Adam’s Albert Hansennen’s Jackpot Von-Pedersen’s Nice 
and Easy

Ny på listen
Stambogsnavn: Team Adam’s Albert
Stambogsnr.: 08557/2005
Fødselsdag: 21.04.2005

Albert
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget

Vi er ved at få de sidste detaljer på plads i for-
bindelse med de officielle LP og Rally prøver på 
dette års klubudstilling i Hasmark den 14. og 15. 
juni. 

I skrivende stund halter det lidt med tilmeldinger 
i både LP og Rally, men vi håber at det er for-
di folk først melder til i sidste øjeblik. For første 
gang er prøverne åbne for alle racer, og vi i akti-
vitetsudvalget håber ikke at dette er grunden til 
de få tilmeldinger.

Der er tradition for at aktivitetsudvalget arrange-
rer et trænerseminar en gang om året. Desværre 
har der de sidste år været faldende tilslutning til 
trænerseminaret, hvor enkelte træningspladser 
helt har brilleret med deres fravær.

Vi er kede af den tendens og vi vil derfor sende 
en mail rundt til alle styregrupperne på DBSK 
træningspladser og bede dem om at fortælle, 
hvad et trænerseminar skal indeholde for, at de 
har lyst til at deltage. 

I den forbindelse vil vi også opfordre brugerne 
af træningspladserne til at henvende sig til de-
res respektive træningspladser med ønsker eller 

forslag til, hvad de synes, de savner af kompe-
tencer netop der. Så kan styregrupperne rundt 
i landet kan give aktivitetsudvalget feedback, 
som kan bruges til at lave et trænerseminar, 
som en bred skare af medlemmer kan få gavn af.

Dato for dette års træner seminar bliver  
lørdag den 4. oktober
Som noget nyt vælger vi at holde seminaret på 
en dag, i håbet om, at flere af træningspladser-
ne kan finde tid til at deltage. Ligeledes vil vi 
forsøge, at noget af dagens program skal være 
åben for alle medlemmer af Dansk Berner Sen-
nen Klub. 

Vores plan er at invitere en uddannet instruktør 
til at komme og holde foredrag og undervise i 
moderne træningsmetoder, samt de ønsker vi 
får ind fra træningspladserne og disses brugere.

Vi vil gerne opfordre alle jer medlemmer af 
Dansk Berner Sennen Klub til at kontakte os, 
hvis I har gode ideer til initiativer, vi kan tage i 
aktivitetsudvalget.

På aktivitetsudvalgets vegne, 
Louise Lauridsen

Bernere er gode til børn

Vores søn Martin må gøre alt ved vores 
Bernere, meget overbærende og tålmodige 
hunde.

Kjær ś Lucy in the Sky with Diamond
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LP – hitliste 2014

LP – hitliste 2014

Resultater der ønskes optaget på hitlisten sendes til hannebank@stofanet.dk

LP1

Nr. Hund Fører Point Præmie
1 Bernerhøjen ś Gucci Birger Ejsing 146,5 2
2 Dalaleds Qisa Karin Rasmussen 146 2
3 Kjær ś Dancing With Charlie Joanna Gram Mandau 121,5 3

LP 2

Nr. Hund Fører Point Præmie
1 Tertzo ś Shishel Kirsten Anker Nielsen 196 1

Odin og hans far en dejlig dag i Aalborg Zoo Bernerdalens Miss Madeleine / Madde 
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Rally – hitliste 2014

Rally – hitliste 2014

Rally Begynder

Nr. Hund Fører Point
1 Lady Xiera ś Montoya Henriette Poulsen 92
2 Lady Xiera ś Moneypenny Louise Hoff Kloster Lauridsen 86
3 Bernerhøjen ś Gucci Birger Ejsing 84
4 Kjær ś Dancing with Charlie Joanna Gram Mandau 81
5 Lady Xiera ś Maggie Mayflower Louise Hoff Kloster Lauridsen 75

Rally Øvet

Nr. Hund Fører Point
1 Tertzo ś Crazy For You (Tinka) Judy Hansen 96

Rally Ekspert

Nr. Hund Fører Point
1 Lady Xiera ś Impala Henriette Poulsen 96

Balder (Rosenbæk d.4.)
Kjær ś Honey Honey · Ny dansk Champion
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Til DKK ś Specialklubber ang. ændringer i  DKK ś mentalbeskrivelsesskema

Til DKK ś Specialklubber ang. ændringer i  
DKK ś mentalbeskrivelsesskema

Kære alle,
Fordi Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelse nu 
anvendes i forbindelse med bl.a. avlsrestriktio-
ner, er der her i organisationen opstået og er-
kendt et behov for, at definitioner af bid og kraf-
tig trueadfærd (angreb) tydeligere defineres og 
gøres lettere at kommunikere.
 
Derfor har Mentalbeskrivelsesudvalget indstillet 
til DKK ś bestyrelse, at der tages højde for dette 
i DKK ś mentalbeskrivelse. Udvalget har derfor 
sendt et forslag til ændring af mentalbeskrivel-
ses-skemaet til bestyrelsen, som denne har god-
kendt.
 
Her til mailen er derfor vedhæftet en forklaring 
fra DKK ś mentalbeskrivelsesudvalg ang. bag-

grunden for ændringerne samt fortolkningen 
af testens begreber, ligesom der gøres opmærk-
som på mentalbeskrivelsesudvalgets definition 
af ”bid” og ”brug af tænder” samt en forklaring 
på, hvordan det nye skema skal læses (denne 
forklaring fås ved henvendelse til Berner Bladets 
redaktion).
 
Det nyredigerede beskrivelsesskema, der pr. 
dags dato skal benyttes til registrering af resul-
tater ved DKK ś mentalbeskrivelser, kan rekvire-
res ved henvendelse til DBSK formanden.
Bemærk venligst, at punktet 2c er fjernet helt fra 
skemaet, da DKK ś mentalbeskrivelsesudvalg 
ikke ønsker at opfordre til bid.

Det nye skema er desuden lagt on-
line på DKK ś hjemmeside i udfyld-
ningsbar version her: http://www.
dkk.dk/side.asp?ID=2351

Vi håber, I vil tage godt imod de nævnte æn-
dringer, og har I spørgsmål til ovenstående, er I 
meget velkomne til at kontakte udvalget.
 

På mentalbeskrivelsesudvalgets vegne,
Med venlig hilsen/Kind regards, 

DANSK KENNEL KLUB 
 

Anne Orholt 
Kommunikationsmedarbejder 

Direkte telefon:+ 45 56 18 81 33

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1 • DK-2680 Solrød Strand 

Tlf. +45 5618 8100
Information +45 5618 8155

http://www.dkk.dk • post@dkk.dk

Diva (fra bernerlunden) er kommet til skade  
med sin tud :) hun kunne ikke forstå,  
at man ikke skal grave i frosset jord :)

http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2351
http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2351
tel:%2B%2045%2056%2018%2081%2033
tel:%2B45%205618%208100
tel:%2B45%205618%208155
http://www.dkk.dk/
mailto:post@dkk.dk
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Kommende udstillinger
Dansk Kennel Klub holder udstilling i Vejen d.21. 
og 22. juni 2014. Adressen er Vejen Idrætscenter 
Petersmindevej 1, 6600 Vejen.  Dommer lørdag 
er Jochen Eberhardt, DE og søndag Benny Blid 
von Schedvin  SE.

Næste Dansk Kennel Klub udstilling er i Røn-
ne, Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 
Rønne, d. 16. og 17. august 2014. Dommer om 
lørdagen er Harri Lehkonen, FIN og søndag An-
nette Bystrup, DK. 

Nyt medlem i udstillingsudvalget
Vi har fået et kærkommet nyt medlem i udstil-
ling udvalget. Gitte Høy Nielsen har valgt at 
træde ind i udvalget, og vi ønsker hende hjerte-
lig velkommen.

Foreløbig udstillingskalender 2015
På hjemmesiden www.berner-sennen.dk  vil der 
kunne findes en foreløbig udstillingskalender for 
2015. Så er der mulighed for at planlægge udstil-
lingssæsonen i god tid. Dommere for udstillin-
gerne vil løbende blive påført. 

Klubudstilling i Otterup 2015
Vedr. udlejning af hytter og campingvogne i 
forbindelse med klubudstilling den 6. og 7. juni 
2015 på Hasmark Strand Camping.
Fra torsdag den 19. juni 2014 er det muligt at 
booke hytter og campingvogne til klubudstillin-
gen i 2015, ved at ringe til 62 82 62 06 fra kl. 
8.30.
 
Udstillingsudvalget ønsker alle en rigtig god og 
forhåbentlig solskinsfyldt sommer.

Mvh Udstillingsudvalget

Pa-Di ś I´m son of Taboo – alias Betjent O

http://www.berner-sennen.dk
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Billeder

Pa-Di ś I´m son on Taboo – besøg hos fætter isbjørn I Aalborg Zoo

Majbrit med Carmen, Torben og Bent med Leckie og Jalthe ved den Italienske Riviera

Billeder
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Hitliste – udstilling pr. 22. marts 2014

Hanner

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

07776/2008 Caio 49 3 Lone Yde & B. Rasmussen
07810/2009 Sennetta ś Colombo 48 3 Nicole Hecksher
03669/2012 Flintinge ś Chewie Chewbacca 48 4 Kim & Pia Remmer
16394/2012 Effenson Rider Caralisa 44 3 Birthe Post
00466/2013 Tjofselinas Z Derio 42 4 Mona B. Jensen & Finn Katberg
20134/2011 Koeman van´t Stokerybos 38 4 Janne Klitgaard Andersen
01985/2012 Berner-Emmas Happy Hour Humle 33 3 Karin Nielsen
10677/2013 Valentines Cute Jackson Magia Bern 29 3 Lasse Olsen & Gitte Suhr
13075/2010 Harthin ś Magic Mojo 26 3 Peter Uno Andersen
12819/2010 Tertzo ś Out For Justice 26 4 Claus Staugaard Mortensen
00284/2008 Bel´Royal ś Lauritz 25 3 Anette & Per Rotbøll Nielsen
20204/2010 Hansennen ś Monet 24 3 Lone Danielsson

Tæver

14062/2005 Soffi 59 4 Karin & Erik Nielsen
18083/2009 Pa-Di Sinclair ś Invisible Touch 51 4 Helle & Hans Peter Sinclair
04718/2012 Pa-Di Sinclair ś Mercedes 44 4 Britta & Claus H.Staugaard 

Mortensen
07782/2008 Carolina 43 3 Christina Basbøll
10678/2013 Valentines Sweet Millie Magia Berna 40 3 Birgitte Selchau
15552/2012 Lady Xiera ś Maggie Mayflower 40 4 Pia Skaarup Larsen
12911/2009 Kjær ś Honey Honey 34 4 Steen Ulrik & Lise Kjær
17154/2009 Banehaven ś Fillis Filua 33 3 Mai-Britt Juhl
09994/2010 Berner-Emmas Ebony Exception 32 2 Thomas Dielentheis
12303/2009 Gainit ś Fiona 27 3 Lilian & Kim Madsen
11213/2013 Bernerdalens Lakka 27 4 Inge Bibby
15550/2012 Lady Xiera ś Moneypenny 27 4 Pia Skaarup Larsen
12202/2011 Harthin ś Next To Nicole 26 3 Nefer Johansen & Kim Ossian
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01197/2012 Banehaven ś Ganni Dressed For Life 26 3 Maj-Britt Juhl
09994/2012 Alma 26 4 Henning Hede Jensen
17042/2008 Berner-Emmas Berta 24 2 Lotte E. Kiiel, K. Nielsen & R. 

Nielsen
22551/2005 Dörte Vom Blumberg-Land 24 2 Tina Grenaae
17041/2008 Berner-Emmas Babette 22 2 Karin Nielsen
03674/2012 Flintinge ś Carrie Calendula 22 3 Laila Pedersen
15549/2012 Lady Xiera ś Montoya 22 3 Henriette Poulsen
15548/2012 Lady Xiera ś Miss Mermaid 21 3 Lis Gøtche Østergaard

Veteranhanner

(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2014)

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

Veterantæver

(Alle veterantæver der har været udstillet i 2014)

14062/2005 Soffi 59 4 Karin & Erik Nielsen

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

Bernershoppen

www.bernershoppen.dk
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Nyt fra Avls- og sundhedsudvalget

Søndag den 27. april havde Avls -og sundheds-
udvalget arrangeret et foredrag omkring fer-
tilitet, reproduktion & kejsersnit med Birgitte 
Schjøth & Kathrine Kirchhoff.

Knap 50 deltagere mødte op og fik et fantastik 
foredrag og dialog.

Vi bringer i næste blad et referat.

Viden på bordet

Viden på bordet er arrangeret af Dansk Kennel 
Klub hver 2.-3. år, hvor forskere, opdrættere, 
videbegærlige hundefolk, dyrlæger og dyrlæge-
studerende kan lære mere om  den nyeste viden 
indenfor hundesundhed. 

I år var emnerne: 
• Overvægt hos hund, og status for debatten 

vedr. sund avl, ved Peter Sandøe, professor i 
Bioetik ved KU/SUND

• Hundens og menneskets relation – med fokus 
på personlighed, og sociale færdigheder, ved 
Iben Meyer, dyrlæge, Ph.d.

• Håndtering af resistente bakterieinfektioner 
hos hund, ved Lene Boysen, specialdyrlæge, 
Ph.d., Hudklinik for hund og kat

• Kejsersnit – hvornår, hvorfor og hvorfor 
ikke?, ved Birgitte Schjøth, dyrlæge, Canicold 
sædbank

• DNA bank og DNA profiler, ved Merete Fred-
holm, dyrlæge, professor i genetik ved KU/
SUND

• Herpesvirus som årsag til hvalpedødelighed, 
ved Rikke Wendt Larsen, dyrlæge

Overvægt hos hund
Antallet af overvægtige hunde stiger i samme 
takt med menneskets fedme. Som for menne-
sker også for hunde er sundhedsrisiko ved at 
være overvægtig. Peter Sandøe refererede et 
fodringsforsøg, der viste, at en gruppe Labrador 
Retrievere i gennemsnit levede 1½ år længere, 

hvis de blev fodret med 25% mindre foder end 
den normalt fodrede kontrolgruppe. Tilsvaren-
de resultater er lavet med rotter, men for begge 
dyregrupper gælder det, at det er forbundet med 
stress at være konstant sulten, og denne stress 
kan føre til aggression.

Det er vigtigt, at vi som hundeejere er i stand til 
at vurdere, om vores hunde har fået lidt for me-
get på sidebenene. Peter er derfor varm fortaler 
for at bruge det såkaldte Body Condition Sco-
re-skema og anbefaler opdrætterne at udlevere 
det til deres hvalpekøbere. Denne vil vi sætte på 
hjemmesiden med mulighed for download.

DKK har i flere år ønsket sig veterinært syg-
domsregister, hvor dyrlæger registrerer alle syge 
hunde. Desværre er det langt fra de fleste dyr-
læger som har elektronisk journalisering, og det 
er i høj grad et spørgsmål om teknik at trække 
diagnoserne ud af systemerne og samle dem i 
en database. Videncenter for Dyrevelfærd har 
derfor besluttet at bevilge en 500.000kr til dette 
projekt, der bl.a. skal arbejde på at få igangsat et 
diagnoseregister. 

Der findes ingen overordnede registreringer af, 
hvad vores hunde fejler – eller hvad de dør af. 
Forsikringsselskabet Agria har lavet statistikker 
over de svenske hunde, men det vil vare mindst 
10 år, før vi har de samme data fra Danmark. 
Diagnoseregisteret har mange fordele; det vil 
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give solide tal for forekomsten af specifikke syg-
domme og dødsårsager. 

Hundens og menneskets relation 
Iben Meyer har forsket i 3 år i hundens person-
lighed og relationen mellem hund og ejer.

En svenske forsker påviste for over 10 år siden, 
at hundes adfærd kan grupperes i fem person-
lighedstræk – socialitet, nysgerrighed, legesyg-
hed, jagttendens og aggressivitet. Det er ikke 
sådan, at nogle hunde kun er sociale og andre 
kun er nysgerrige – enhver hund befinder sig på 
en skala, hvor den udviser mere eller mindre af 
den adfærd, der svarer til hver enkelt personlig-
hedstype.

For at vurdere nærheden af relationen mellem 
menneske og hund blev der brugt et spørgeske-
ma MDORS (The Monash Dog Owner Relations-
hip Scale). Spørgeskemaet blev sendt ud til ejere 
af hunde, der havde gennemgået DKK’s mental-
beskrivelse, og hun kunne således sammenhol-
de hundens mentale profil med ejerens oplevelse 
af deres relation. Hun påviste en bemærkelses-
værdig sammenhæng mellem hundens grad af 
frygtsomhed og ejerens følelsesmæssige ople-
velse af nærhed til hunden. Ejere af frygtsomme 
hunde følte sig tættere knyttet til deres hund end 
ejere af mere modige hunde. 

Ibens undersøgelser peger også på, at tilstede-
værelsen af børn i familien kan påvirke følel-
sen af nærhed til hunden negativt. Samme ef-
fekt ses, hvis ejeren angiver, at hundens eneste 
funktion i familien er ”selskab” – altså hvis man 
ikke bruger hunden til nogen former for aktivi-
tet. Det kan være ”livsfarligt” for en hund, hvis 
dens ejer ikke føler sig særligt knyttet til den. 
Andre undersøgelser har nemlig vist, at graden 
af tilknytning mellem hund og ejer har stor be-
tydning for, hvornår ejeren ”opgiver” en hund, 
der f.eks. udviser adfærdsproblemer. Jo spinkle-
re relationen er – jo nemmere er det at af levere 
hunden på et internat eller ligefrem af live den. 

Iben foreslog at bruge denne nye viden til at 
skræddersy nogle kurser eller hundeaktiviteter 
for børnefamilier. Mange familier vil gerne have, 
at deres børn vokser op med en hund – men når 
hverdagen melder sig, kan det være svært at få 
tid til det hele – og så er det ofte hunden, der 
bliver ”sorteper”.

Håndtering af resistente bakterieinfektioner 
hos hund 
Lene Boysen fortæller, at de hudbetændelser, der 
kan give anledning til, at dyrlægen udskriver en 
recept på antibiotika, ofte opstår sekundært i 
forhold til noget andet – f.eks. lopper, hårsæk-
mider eller allergi. Det er vigtigt, at det primære 
problem bliver identificeret og behandlet – ellers 
vil hudbetændelsen bare komme igen og igen.

Nyt fra Avls- og sundhedsudvalget

Nice Leckie van de Klaverhoeve
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Lene bad til at dyrlægen ville lave dyrkninger 
af bakterier fra hudoverfladen. Det er nemlig 
på basis af en dyrkning, at dyrlægen kan afgø-
re præcis hvilket antibiotikum, der vil være det 
mest effektive til at slå en infektion ned. Lene 
understregede også, at mange overfladiske hud-
betændelser med fordel kan behandles med vask 
i stedet for piller. Hun erkendte dog også det 
faktum, at det selvfølgelig er nemmere at give 
hunden en pille morgen og aften i et stykke le-
verpostej end at vaske en stor og pelsrig hund 
hver eller hver anden dag i en periode. Men det 
er vores allesammen sundhed, det gælder – hvis 
ikke resistensproblematikken tages alvorligt, 
kan det gå ud over muligheden for at behandle 
infektioner hos såvel to- som firbenede, og det er 
der jo ingen, der ønsker.

Kejsersnit – hvornår, hvorfor og hvorfor ikke?
Frekvensen af kejsersnit stiger hos vores hun-
de. Årsagerne kan være mange – fra anatomisk 
uhensigtsmæssig bygning  til ganske banal utål-
modighed hos såvel opdrættere som dyrlæger. 
Birgitte opfordrede nye opdrættere til at alliere 
sig med en mere erfaren mentor til at bistå den 
første fødsel – og gerne en, der opdrætter en an-
den race end ens egen, så man slipper for at være 
”konkurrenter”. Hun opfordrede ligeledes dyrlæ-
ger og dyrlægestuderende til at opsøge mulighe-
den for at få erfaring med den normale fødsel. 
Det er langt fra alle praktiserende dyrlæger som 
har overværet en normal hvalpefødsel. Som regel 
bliver dyrlægen jo først tilkaldt, når noget er gået 
galt, og under uddannelsen til dyrlæge får man 
ikke ”hands-on” erfaring med den slags. 

Igen opfordrede Birgitte til vidensdeling – og en 
stor gruppe opdrættere tilbød straks at åbne de-
res døre for dyrlæger eller dyrlægestuderende, 
der gerne vil overvære en fødsel. DKK synes, 
at idéen er så god, at den skal sættes i system. 
Der er derfor oprettet mulighed for at man som 
opdrættere kan lægge deres kontaktoplysninger 
og forventet tidspunkt for næste fødsel ind hos 
DKK.

DNA bank og DNA profiler
Merete Fredholm beretter at en DNA profil er at 
sammenligne med et fingeraftryk – den er indi-
vidspecifik, men siger ikke noget om hvorvidt en 
hund lider af arvelige sygdomme. Alt det DNA, 
der kommer ind i forbindelse med fastlæggelsen 
af DNA-profiler bliver gemt i en DNA-bank på 
KU/SUND. Det kan komme racerne til gode se-
nere, hvis der f.eks. opstår en ny sygdom. Det 
er ikke alle DNA-test, der bliver etableret, det er 
relevant at anvende i avlen i den danske hun-
depopulation. I nogle tilfælde har det vist sig, 
at testene ikke med tilstrækkelig stor sikkerhed 
kan skelne mellem syge og raske, og i andre, 
at en specifik mutation ikke forekommer i den 
danske hundepopulation. DNA-banken vil end-
videre også være en stor hjælp i forbindelse med 
etablering af tests for nye arvelige sygdomme.

Herpes
Rikke Wendt Larsen har fået DKK’s opdrættere 
til at bidrage til denne undersøgelse ved at sende 
døde hvalpe ind til undersøgelse. Der blev i alt 
indsendt 57 hvalpe, der var døde inden for de 
første tre leveuger, og hver 4. viste sig at være 
smittet med herpes. Rikke gav tilhørerne en 
grundig vejledning i smitteveje og patologiske 
forandringer i forbindelse med herpesvirusin-
fektioner. Det lumske ved herpes er, at smitten 
kan være latent til stede hos de voksne hunde 
og blive reaktiveret ved drægtighed eller stress. 
Undersøgelser peger på, at op til 88% af de euro-
pæiske hunde har været smittet med herpes, 
og Rikke anbefaler at vaccinere avlstæver mod 
herpes. Tæverne skal vaccineres to gange i hver 
drægtighed. Første vaccination gives i løbetiden 
eller 7-10 dage efter parringen. Anden vaccina-
tion gives 1-2 uger før forventet fødsel.

Tekst redigeret fra HUNDEN

Nyt fra Avls- og sundhedsudvalget
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Dansk kvalitetsfoder 
Husk vi samarbejder med OLIVER’S
OLIVER’S Petfood er et velsmagende og sundt kvalitetsfoder, der er elsket  
af hunde og katte i hele Danmark siden 1998. 

Som medlem af Dansk Berner Sennen Klub får du 15% i kontantrabat og 
optjener yderligere 5% til din bonuskonto + 10% til vores klub. Dine optjente 
point, kan du bruge når du vil og på alle de normale OLIVER’S produkter.

SPAR

OPTJEN

OPTJEN

I KONTANT RABAT

BONUS-POINT

POINT TIL KLUBBEN

15%

5%

10%

SÅDAN OPRETTER DU DIG: 
Du opretter dig kun en gang, og du vil nu fremover altid få din  
kontante rabat + optjening af bonuspoint til både dig og klubben. 
 

Opret dig på www.olivers.dk/bernersennen 
 –  Du skal bruge dit medlemsnummer når du tilmelder dig.  

! Er du allerede OLIVER’S kunde men vil tilknyttes vores aftale skal du lige  
kontakte OLIVER’S - ring eller skriv på: 
Telefon: 43 64 13 64     Email: kundeservice@olivers.dk

Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter. Du får altid højeste rabatsats på vores specielle ugentlige tilbud.
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Weekenden den 28.-30. marts

Weekenden den 28.-30. marts, den første rigtige 
forårs weekend her på øen – og den var både 
glædelig og sørgelig trist.

En glæde er altid den årlige jubilæumsdag for 
opstart af de mange mange gåture her på Als og 
Sundeved fandt sted denne weekend. 12 år er 
der gået siden vi for første gang inviterede alle 
gode Bernersennen ejere, vi kunne få øje på her 
i området. En dejlig tur var det i den smukke 
Nørreskov på Als, Danmarks længste kystskov, 
med start ved ”Brudgomsegene” hvor vi altid 
mødes, når der er tid til jubilæumsweekenden 
sidst i marts. Yngste Berner var 12 uger og æld-
ste var næsten 9 år.

Det sørgelige er, at vi har haft den store sorg at 
miste vores to elskede hunde – Seppe og Marley. 
Det var kræften der tog dem begge. Seppe døde 
d. 10. september 2013 – han var syg en uge, og 
så var det slut, total chok for os alle, ja selv him-
len græd som pisket den dag. Marley døde kun 
3 uger senere. Vi kæmpede en indædt kamp for 
hans alt for korte liv i 2½ måned med mange op 
og nedture, et helvede her på jorden var det. D. 
1. oktober 2013 måtte vi give ham fred, en dejlig 
solskinsdag – som den dag han blev født.

Så derfor besluttede vi at sætte deres urner i jor-
den søndag d. 30. marts 2014 da solen stod hø-
jest på himlen, sammen med deres bedste ven-
ner Jessie og Carmen som var på besøg. Hvad de 
har oplevet sammen de fire herlige hunde kunne 
der skrives en tyk bog om. Tak til Majbrit for at 
du tog med til Århus Dyrehospital. Tusind tak til 
alle gode venner for hjælp og gode samtaler og 
for jeres glæde sammen med os over vores nye 
hvalp Leckie. Tak til alle på Sønderborg Dyreho-
spital og specielt Anne-Sofie for god og meget 
omsorgsfuld pleje af vores hunde og os. Selv på 
din fridag tog du dig tid til at komme ind på dy-
rehospitalet, fordi du var klar over at vi gerne 

ville have at det var dig der skulle hjælpe Marley 
herfra.

Ja, det var egentlig meningen at det skulle slutte 
her, men måske er der andre der kan bruge føl-
gende til noget. 

Vi fik både Seppe og Marley kremeret og pga. 
misforståelser og snakken forbi hinanden, gik 
det hele ikke helt som vi havde tænkt os det 
skulle være, da Seppe blev aflivet. Marley og 
Jalthe blev passet af Majbrit og Torben mens vi 
kørte videre til dyrehospitalet, Seppe fik fred og 
så videre til krematoriet. Det viste sig at de først 
skulle brænde igen en uge senere så Seppe blev 
lagt på køl og vi måtte efterlade ham liggende 
der. Ugen efter kunne vi så endelig hente hans 
urne. Sådan en måde gør vi det aldrig på igen.
 
Marley bragte vi til Dansk Dyrekremering i 
Hedensted. Det var en helt anden oplevelse. Vi 
aftalte hvornår vi kunne være der, så ville de 

Historier

Marley & Seppe
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starte op så de var klar når vi kom. Pga. at Mar-
ley og Jalthe og især Jalthe led meget efter Seppe 
han var borte, valgte vi at tage Jalthe med til det 
hele da Marley skulle herfra. Jalthe var i buret 
i bilen, Marley, dyrlægen og os selv var bag i 
bilen. Jalthe blev lidt urolig, da Marley var død 
men lagde sig dog hurtigt og blev rolig. Da vi 
kom til Hedensted tog vi Jalthe med ind, mens vi 
tog afsked med Marley og vi tror også på at Jal-
the tog afsked. Han slikkede ham om munden, 
nussede hans ører og snuste godt til ham, deref-
ter gik han over til os. Hjerteskærende var det, 

men godt for Jalthe er vi overbeviste om, han 
har så at sige ikke ledt efter ham. Efter tre timer 
kunne vi så hente Marleys urne. Vi var så heldi-
ge at Lise og Steen var hjemme, så vi kunne få 
husly – kaffe og snak og Jalthe fik et par herlige 
timer med leg sammen med Hope. Mange tak for 
det og Dansk Dyrekremering i Hedensted kan vi 
kun anbefale. 

Mange kærlige Bernerhilsner

Grethe - Bent - Jalthe og Leckie      

Vores første og ældste Berner, Bella

Bella på 5 år fik konstateret epilepsi for 2 år si-
den. Vi flyttede i hus i Slet i April/Maj og der fik 
Bella sit første anfald af epilepsi og inden for en  
forholdsvis kort periode flere. Bella blev diagno-
sticeret og kom i medicinsk behandling, hvilket 
fungerer uproblematisk. Anfaldene er nu sjæld-
ne: ca. 2 x i året. 

Vi havde talt om en Berner mere tidligere, men 
Bellas lidelse gjorde udslaget! Vi tænkte det ville 
være godt for hende, med selskab. Vi fik kontakt 
til en kennel under DKK, og der var hvalpe: et L 
kuld. Vi var så heldige, at blive godkendt af ken-
nel indehaveren – Berner mor og kunne hente 
vores Legacy Lady Xiera 1 juli 2012. 

Vi fortryder ikke et sekund: det fungerer opti-
malt med 2 Berner Bamser. Det er anbefalelse 
værdigt, men skylder at anbefale en Berner med 
stamtavle og egentlig en DKK model, grundet 
registreringen ifht. AD og HD og OCD. Bella er 
en DRU og vi elsker hende og ville ikke være 
foruden, men vil påpege det gode registreret avls 
arbejde, via. DKK. Legacy vores yngste er en 
DKK og tip top i orden. 

Men afslutningsvis er det vel underordnet mht. 
Union? Eller det burde, det være! Det burde 
handle om genetik og racens sundhed og leve-
dygtighed på den lange bane. Så gode retnings-
linier og registrering i forhold til korrekt og sund 
avl. Burde være alfa og omega.

Mvh Leni 

Historier

Legacy Lady Xiera
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En hård påskeferie

Kennel Kjær’s Love over Gold, called Loulou
Født den 6.9. 2013 – dvs. ca. 7½ mdr., bor i Fre-
dericia

Teenagetiden er lige startet….
Kære søskende.
Siger jeres mennesker også, at det er dejligt af-
slappende at holde ferie???
Her ved mig hører jeg ikke andet... men det vil 
jeg nu ikke mene, jeg synes det er mere afslap-
pende, at de går på arbejde.
Tag nu lige i tirsdags. Min mor og jeg skulle i 
haven, sagde hun.
Det gik også fint, mens jeg selv var derude. Men 
så skulle mor lige ind til naboen med deleavisen, 
det skulle jeg lige følge med i gennem hækken, 
men kunne ikke helt se noget og løb derfor langs 
hækken, og pludselig var der et 60 cm hegn, 
sikke noget pjat, så kan jeg jo ikke komme ud 
og tage i mod hende, så det sprang jeg lige over. 
Uha, hun lavede noget vrøvl hende mor.

Så skulle vi slå græs, det var jeg med til, da 
jeg var lille bitte og lige flyttet ind, og jeg kunne 
da ikke huske, hvad det var for et monstrum, 
der larmede så voldsomt. Så mens mor kørte 
med maskinen, hoppede jeg rundt om dem beg-
ge og gøede, så blev jeg træt og lagde mig omme 
i gården, og hun larmede videre.
Nå så skulle hun tage ukrudt op ude langs for-
tovet, jeg var med ude i indkørslen uden snor, 

mor forklarede noget om, at jeg skulle blive bag 
ved en linie, hun havde lagt – men det var noget 
sludder synes jeg, for så kunne jeg jo ikke hjælpe 
hende, så hver gang mor havde sat sig til rette 
ved ukrudtspanden, så rejste jeg mig og gik ud 
til hende for at hjælpe. Så blev hun tøsesur og 
sagde noget jeg ikke forstod. Så kom jeg ind i 
haven og hun var ude på fortovet, hvad er det 
hun ikke forstår?? så kan jeg jo heller ikke hjæl-
pe... Så jeg sprang over hegnet for at løbe ud og 
hjælpe.. Nå for den, ballade igen. Men hvorfor 
viser hun tænder hende mor?? Griner hun eller 
er hun sur?? Kender I det??

Endelig kom hun ind til mig i haven, jeg havde 
lige fået et lille hvil, så nu var jeg frisk, så jeg 
kunne hjælpe.

Jeg hjalp med mange ting
 ✔ tag ukrudt op… af spanden...
 ✔ løbe rundt med grene og ukrudt fra span-
den… 

 ✔ gå inde i bede som lige var ordnet for at hen-
te… et glemt blad…

 ✔ tage mors nye kantsaks… 
 ✔ hjælpe mor med at tage havehandsker af eller 
på… 

 ✔ tage en papkasse som skulle smides ud, og 
rive den i mindre stykker… (så fylder den 
ikke så meget) 

 ✔ spille fodbold med den store bold som løber 
meget stærkt… ind i de ordnede bede…

Da klokken var 15.00, sagde hun, at nu skulle vi 
ind, for hun var træt... hvisse hvasse, hun havde 
ikke lavet noget, det var mig der havde lavet det 
hele...!!!
Det kalder de påskeferie...
Gad nok vide hvordan det er i jeres familier???

Vuf fra Loulou
Ps mor og jeg er blevet gode venner igen.

Vibeke & John Outzen

Historier

Kennel Kjær’s Love over Gold
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Når hjerterne banker i takt

Der er vel intet så skønt som at eje en Berner 
Sennenhund. Det kan vi nok blive enige om. 
Men at være så utrolig heldig at have en GAM-
MEL berner – det er nok det smukkeste, der fin-
des. 

Jeg har været så utrolig velsignet at have to af 
mine bamser til op i en høj alder. Den første var 
Bosco (Tertzo ś Hobbit), min genbrugshund. Vi 
fik ham, da han var fire år, og skønnere, klogere 
og mere pragtfuld hund, skal man lede længe 
efter. Han var god og blid som et lam, viis som 
en ugle og smuk som en berner. Han blev 9 år 
og 2 måneder. Han døde 11. september 2007, og 
jeg græder stadig, når jeg taler om ham. Hans 
billede hænger ved min seng, ud for min pude. 
Jeg ser hans billede hver eneste aften og min-
des ham med kærlighed. Han fylder mig med så 
stærke følelser selv nu, så mange år efter, og jeg 
savner ham!

Heldigvis har jeg stadig mit andet hjertebarn: 
Lady (Maglod Falvi Never Let Me Down) Hun er 
i skrivende stund 9 år og 8 måneder og fylder de 
magiske 10 år til september – faktisk på Boscos 
dødsdag. Meget symbolsk.

Jeg plejer at kunne sætte det mest ned på skrift, 
men når det gælder mine følelser for den lille 
logrende sjæl, som altid har lys, liv og gnistren-
de glæde i sine øjne, så kniber det. Hun gør mig 
så glad, så glad, så glad hver eneste dag bare 
ved at være her. Nogen tror måske, at hunde 
ikke kan smile. Men det kan de altså. Lady kan 
i hvert fald, og hun gør det hele tiden. Ingen, der 
ser hende, kan undgå at blive smittet af hendes 
altid uimodståelige glæde. Hun er den mildeste 
og sødeste, venligste, glade hund, og slår man 
lykke op i en ordbog, så bør der være et billede 
af hende!

De, der har eller har haft fornøjelsen af at dele 
livet og hverdagen med en højt elsket bamse i så 
mange år ved, at man på en eller anden måde 
gror lidt sammen. Man kan se på hinanden og 
bare vide, at man er noget særligt for hinanden. 
Der er et bånd og en forbindelse, som man end-
nu ikke har opbygget med de unge hunde – hvor 
søde og sjove, de ellers også er. Kærligheden bli-
ver vel nærmest telepatisk. 

Jeg kan nok ikke komme det nærmere end det, 
jeg har skrevet her. Jeg ved, at der er mange, der 
ved præcis, hvad jeg taler om, så ord er egentligt 
overflødige. 

Nu håber jeg bare, at jeg får lov at have min 
elskede hund i lang tid endnu. Jeg mærker urets 
ubarmhjertige tikken i baghovedet hver eneste 
dag, men det meste af tiden bliver det overdøvet 
af lyden fra Ladys og mit hjerte, der banker i 
takt. 

Af Pia Skaarup Larsen

Historier

Maglod Falvi Never Let Me Down (Lady)
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Mads og Julius

Pa-Di Sinclair’s Napayshni deltog på skue i Ste-
strup. Julius er trods hans unge alder, allerede 
garvet i ringen, men for Mads var det aller første 
gang, han skulle deltage i barn og hund. Efter 
hvad mor Anja har berettet, havde Mads som-
merfugle i maven. 

Mads trodsede sommerfuglene, gik i ringen for 
første gang, løb sig til en 1. plads i barn og hund 
4 - 6 år. Stort stort tillykke til Mads. 

Vi ser frem til at se dig i barn og hund igen.

Pirat træner til eftersøgningshund

Min Berner Pirat træner til eftersøgningshund 
og derfor var han i weekenden i en rigtig ruin 
for første gang med sit hold. Der var hyret en 
fotograf til at tage billeder og det kom der bl.a. 
dette billede ud af, som jeg synes fangede hans 
personlighed og glæde ved at arbejde så godt, at 
det måtte sendes afsted til Berner Bladet. 

Herletta’s Kenzo (Pirat) er 22 måneder, ejet af 
Berit Bang-Jensen.

Fotograf: Jeanette Helsted

Historier

Mads og Julius

Herletta’s Kenzo (Pirat)
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Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

Afslutning før sommerferien er tirsdag 17. juni 
2014.

Da vi har hørt, at der ”bliver leveret” flere hvalpe 
til nye familier i Københavns området, vil der 

formentlig blive et rent babyhold hen over som-
meren.

Velkommen tilbage efter sommerferien tirsdag 
den 19. august 2014 kl. 19:00.

Lørdag 2. august 2014 
Arrangør:Træningspladserne i Suså, Køge og Ballerup-Skovlunde. 

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

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

Under hele skuet vil der 
være mad og drikkevarer 

til rimelige priser 

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

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

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

Skue tilmelding senest 5. juli 2014. 
 

LP-prøver: åben officiel for alle racer. 

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

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

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

Gåtur i Kolding

I år startede vi forårssæsonen op med en Gåtur 
i Kolding. Vi var spændt på vejret, men solen 
skinnede fra en fin blå himmel, da vi mødtes 
ved parkeringspladsen ved Legeparken. Der var 
mødt 10 Bernere op med familier, så vi var en fin 
lille trop der fulgtes gennem Legeparken for at 
gå hen langs søen op til Koldinghus, for at nyde 
den fine udsigt oppe fra slottet. På hele turen 
blev vores skønne Bernere beundret, og medens 
vi nød den fine udsigt var det dejligt med ”en 
lille en” at varme sig på (det var trods alt marts 
måned) og til børnene var der selvfølgelig slik 
med på turen.

Efter at have nydt udsigten fra det idylliske Kol-
dinghus gik turen hjemad gennem gågaden i 
Kolding og også her blev vores vovser genstand 
for megen beundring og klappen. Bla. kom vi til 
et torv hvor der lå en beverding, og her kom fle-

re ud for at snakke og klappe vores hunde . det 
var så dejligt med god reklame for vore skønne 
Bernere.

Da vi nåede legeparken igen nød vi vores  med-
bragte kaffe og Connies ALTID SKØNNE HJEM-
MEBAG inden turen gik hjemad med nogle 
trætte hunde. En rigtig god tur vi kan anbefale 
andre.

På vegne af Styregruppen Nørbølling
Marianne Rasmussen

Vi træner hver tirsdag fra 18.30 til 19.30, hvor 
der sluttes af med pølser på grillen

Sidste træning i forårs sæsonen er tirsdag den 
25. juni.
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Nyt fra Vejle

Sæsonen er godt i gang, ja snart slut, og vi kan 
se tilbage på vores første sæson i Hedensted. Vi 
har haft alm. træning en gang om ugen, samt 
ringtræning.

Desuden har vi haft et pelspleje arrangement, 
med stor deltagelse, samt en lille by-tur.

Vi fortsætter med ringtræning hen mod som-
merferien, og så skal vi til og planlægge efter-
årssæsonen. Vi har stadig plads til flere på plad-
sen, så hvis du, eller nogen du kender gerne vil 
gå til træning, så tøv ikke med at kontakte os.

Vi træner tirsdage fra kl. 18.00 og du er velkom-
men til at komme forbi og kigge.
Hold øje med vores hjemmeside www.berner-
pladsenvejle.dk. Her er der opdateret med træ-
ning, og kommende arrangementer.



31

Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub – FYNSKREDSEN

Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub – FYNSKREDSEN

På træningsbanen nord for Odense er der i dette 
forår som altid stor aktivitet – der bliver trænet 
en masse og hygget i samme grad. Alle hold er 
flittige og fremskridtene store, alt imens de lyse 
aftner bliver længere og længere.

Husk alle er velkomne, mød op på træningsba-
nen på Åsumvej i Odense NØ og få en god snak 
og et indblik i vores mange aktiviteter eller tjek 
vores hjemmeside, www.berner-sennen-fyn.dk.

Gåture
Siden sidst har vi været på to skønne gåture. 
Først gåtur var en bytur i Odense, hvor vi i an-
ledning af HCA’s fødselsdag lod os fotografere 
ved foden af statuen – altså de seje 11, som tog 
den lange tur. Der var også en tur for hvalpe 
og de hunde på ”skåneprogram”, her var vi seks 
afsted. Gåturen i maj gik mod det rekreative om-

råde nord for byen – Stige Ø midt i Odense Fjord. 
På de to billeder ses en masse skønheder i en 
pragtfuld natur. God motion og en masse snak 
for både de to- og firebenede – det kan i den grad 
anbefales at deltage i sådanne ture eller andre 
fælles arrangementer.

Opfordring
”Tordenskjolds soldater” vil gerne være flere! 
Har du tid og lyst til at give et nap med, mod-
tages sådanne, store som små. Vil du være med 
til at gøre det endnu sjovere at komme på træ-
ningsbanen og i klubhuset, så kan du bidrage 
ved at hjælpe til med lidt praktisk arbejde, arran-
gere fællestræninger, skuer eller nye og endnu 
ukendte påhit, som vi lige står og mangler. Alle 
tilbud modtages med kyshånd.

God sommer fra alle os til alle jer!
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Nyt fra Bernerpladsen Nordsjælland

Forårstræningen er godt i gang og vi har i år et 
pænt fremmøde, dog med alt for få Bernere, des-
værre. Vi vil gerne have mange flere, selvom vi 
også byder alle andre racer velkommen. Vi har 
en del ”stamhunde” der er kommet i flere år og 
det er vi i sagens natur meget glade for.

Forårstræning er fortsat med 3 trænere og vi 
har rigtig gode muligheder for at opdele og lave 
forskellige aktiviteter, i forhold til hvalpe, ny-
begyndere og øvede. Igen i år, står den blandt 
andet på lydighed, rally, sportræning og træ-
ning for hvalpe. Vi kommer også til at snuse til 
udvalgte agility redskaber, som f.eks. tunnel og 
balancebom.

Vi træner hver søndag fra 9.30 - 11 og har sidste 
træning søndag d. 1/6-2014, hvorefter vi starter 
op igen den 17. august og vi har bestemt plads 
til nye deltagere. Følg med på vores hjemmeside, 
www.bernerpladsen-nordsjælland.dk

Træningspladsen
Da træningspladsen ligger lige op ad en skyde-
bane og der kommer små fly i luften, får hun-
dene lært, at det ikke er farligt. De fleste hunde 
lægger slet ikke mærke til det. Vores trænere er 
Marianne Lind, Imre Mihura og Jørn Stubtoft. 
For kørselsvejledning: se vores hjemmeside 
www.bernerpladsen-nordsjælland.dk

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

Kontakt til styregruppen
Har du spørgsmål, tilbud om at lave en aktivi-
tet eller andet, kan du kontakte Kate på email: 
katemadsen@post.tele.dk eller på tlf. 48177198 
/ 51206675
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Nyt fra Suså træningsplads

 

 

 SUSÅTRÆNINGSPLADS  

KOM GLAD OG TRÆN......MED DIN BERNER 

Efterårssæsonen starter op tirsdag  
d. 2 september  2014.  
 
Der bliver trænet om  
Tirsdage  kl:18:30 
 
Og det foregår på adressen: 
 
Glasværksvej 1 - Fensmark 
4684 Holmegaard 
(på boldbanerne ved Holmegaard 
Hallen) 
 
Husk at melde fra hvis man er 
forhindret i at komme til træning. så  
man kan tilrette lægge træningen 
efter det. 
 

 

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

 

 
 
Den 30. Marts afholdte Suså træningsplads pelspleje 
arrangement. 
Vi havde fået Charlotte Esbjørn, der er rigtig dygtig til pels 
pleje på en Berner Sennen, til at komme og fortælle samt 
vise os en hel masse om emnet. 
Vi havde en super dag, hvor vejret var med os. 
Charlotte startede med at for tælle lidt grundliggende om 
vask og redning. 
Hvor efter vi gik i gang med egen hunde, at rede, og 
klippe, samtidig med at Charlotte hjalp og gav en masse fif 
om små justeringer her og der, som kunne ændre meget 
på hvor vores i forvejen smukke hunde. 
Vi har haft en dejlig positiv respons om pelspleje 
arrangement fra deltagerne, et super arrangement.  
Vi siger tusinde tak til Charlotte for at hun ville komme. 
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SUSÅ TRÆNINGSPLADS...... 

 

 

 

Her over: 
 Billeder fra pelspleje arrangementet 

Vi er nu gået på sommerpause, men starter træningen op   
d. 2. september med Lydighed og Rally træning. 
Hvor vi vil glæde os til at se jer og nye der skulle få lyst til 
noget hyggeligt lydigheds træning med deres Berner. 
– efterårssæson afslutning vil være d. 23. november 2014 
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SUSÅ TRÆNINGSPLADS......

Så er vores sidste omgang af ringtræning igang. Vi holdte 
pause i hele april måned, men startede op d. 7/5-14. Vi 
går på sommerferie pause d. 11/6-14, hvor vi skal grille 
og hygge på ægte Berner maner! Ringtræning er meget 
individuel fra hund til hund og ejer til ejer. Vi har alle 
sammen startet det samme sted, så der er ingen grund til 
at være bange for at være "nybegynder". Det vigtigste og 
bedste man kan lærer gennem ringtræning er en bedre 
kommunikation og forståelse af din hund. Alle hunde er 
forskellige, og derfor er der forskellige metoder til hvordan 
ens hund fremviser sig bedst. I udstillingsringen gælder 
det ikke kun om at få hunden til at stå korrekt med 
benene. Noget der er lige så vigtig er kontakten du har 
med din hund. Det gælder om at have 100 % styr på hvad 
din hund gør uden, at have sine øjne på dem konstant. 
Det samme gælder for hunden, at den ved hvad den skal 
gøre når du f.eks. starter med at løbe. Det er derfor et 
samarbejde der kræves for man kan præsentere hunden 
bedst muligt. Det som giver prikken over i'et. 
Ringtræningen hos os giver også mulighed for at lære 
kursisterne hvordan deres hund bedst muligt står og løber 
"bedst". Men hvis man også har en hund der mangler 
socialisering eller man selv mangler lidt mere Berner 
hygge så kan både træningspladsen og 
ringtræningsholdet give dig og din hund det. Opstart af 
ringtræningen kan ses på vores facebook eller skriv en 
mail hvis du ikke er på facebook 

Mange Hilsner  
Suså Træningsplads 

Facebook: 
- Suså træningsplads (DBSK) 
- Ringtræning (Suså træningsplads) 

Hjemmeside: 
- www.susaa-dbsk.dk 

KOM GLAD OG TRÆN......MED DIN BERNER 
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Nyt fra Bernerpladsen v. Århus

Sommeren er over os og forhåbentlig får vi en 
varm en af slagsen. Sol, grønne marker og lange 
lyse aftener har det med at trække hundefolk af 
huse, og det er godt for træningspladserne.

På bernerpladsen er vi i en eksperienterende 
fase, og derfor har vi endnu ikke oprettet hold for 
næste sæson. Hold øje med hjemmesiden www.
bernerpladsen.dk samt vores Facebook-gruppe, 
Bernerpladsen v. Århus. Vi glæder os til at se dig 
og din hund – vi har det altid sjovt. Velkommen 
på Solkærvej mellem Hinnerup og Hammel.

Hav en vidunderlig sommer med din 4-benede.

Træning på Bernerpladsen
Hver tirsdag mødes livsglade hundefolk med de-
res vovser, til endnu en træningsaften på Ber-
nerpladsen ved Århus. Lige nu kører der to hold, 
hvalpeholdet og ”Godt og blandet”-holdet. Vi har 
valgt at åbne Bernerpladsen for alle hunderacer, 
både store og små, unge og gamle, da vi ikke 
kan fylde holdene med Bernere. Vi træner fra 
klokken 18.30 - 19.30, hvorefter der er hygge 
med kaffe, sodavand og kage i klubhuset.

På hvalpeholdet trænes der blandt andet kon-
takt, gå pænt i snor, NEJ-øvelser, vente-øvelser 
og hvad der nu ellers hører til at have fået en 
hvalp i huset. Hvalpeholdet byder også på an-
det end kun de grundlæggende øvelser. Vi laver 
opstart til agility, går små spor, vi laver frem-
ad-sendelser, hvad der senere skal blive til evt. 
rundering, og andre tricks og øvelser. Man er 

Så røg ”kontakten” efter en god træning



37

Nyt fra Bernerpladsen v. Århus

velkommen på hvalpeholdet uanset hvornår 
man får sin lille nye hvalp hjem.

På ”Godt og blandet”- holdet træner vi lidt af 
hvert. Vores fire trænere skiftes til at planlægge 
træningen. Bl.a. går vi spor på marken, i skoven 
eller hvor der lige er interessant mulighed for at 
gå. Vi træner også Rally lydighed, agility, ba-
lancentræning, og hvad der nu ellers lige falder 
ind. Træningen er meget spændende og varieret, 
og det er aldrig det samme. Der er muligheder og 
udfordringer for en hver, og niveauet sættes op 
efter behov.

Mange af os har trænet på Bernerpladsen gen-
nem flere år og har nydt at komme her hver 
gang, både til træningen, men også til fælles-

skabet derude og ikke mindst vores faste tra-
ditioner, som evt. kan være sommerfest, jule-
frokost, nytårskur, bankospil/aktiespil og vores 
5-års nål. Desværre er vi ikke er så mange der 
træner her ude længere, så har I lyst til at kom-
me ud og træne med din hund, så hold Jer en-
delig ikke tilbage, vi glæder os til at se Jer og 
jeres hunde til nogle super fede træningstimer 
og hyggelige stunder sammen.

For mere information så tjek vores hjemmeside: 
www.bernerpladsen.dk
Og ellers tjek vores Facebookgruppe: Berner-
pladsen v. Århus

Julie Hegelund, Rallyudøver med Abby
Louise Hegelund, kasserer

Pause i agilitytræningen

http://www.bernerpladsen.dk
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tikloshop.dk - alt til din allerbedste ven

tiklo sh   p

NYHEDER
i lækkert soft læder

Soft er navnet på en serie lækre halsbånd 
og liner fra Collar. Som navnet antyder er 
produkterne lavet i meget blød læder. 

Dette lækre halsbånd er sort på oversiden 
og brunt på undersiden. Der ud over 
er det pyntet med nitter på oversiden, 
så halsbåndet får et smart og råt look. 
Syningerne er kraftige og synlige, så 
også disse medvirker til at flot look på 
halsbåndet. 

Spænderne på Soft halsbåndene er lavet 
i krom, så halsbåndet fremstår enkelt, 
stilrent og lækkert. 

Enkelt række nitter fås i størrelse 30-39 cm kr. 268,-

Bølget række nitter fås i størrelse 38-49 cm kr. 368,-

Enkelt række nitter fås i størrelserne
46-60 cm kr. 538,- og 57-71 cm kr. 598,-

Juni 2014_DBSK Blad_TikloShop.indd   1 19-05-2014   11:29:06
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DBSK’S TRÆNINGSPLADSER

Jylland
Als & Sundeved Ib Frost 2860 4406

Haderslev Jesper Hvalsøe 7352 1006

Nordjylland Kontaktoplysninger følger

Nørbølling Johnny Rasmussen 7592 2902

Vejle Frank Andersen 2720 1345

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

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

Suså Mia Thygesen 4056 2774
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Info

Info

Bestyrelsen
Formand
Lise Kjær
Skolegade 17
8723 Løsning
40 84 20 48
kontakt@kennel-kjaer.dk

Næstformand
Karin Nielsen
Østkystvejen 17, Fynshav
6440 Augustenborg
21 78 75 83
info@berneremma.com

Sekretær
Bent Jacobsen
Gammeldam 9
6430 Nordborg 
74 45 18 85 / 40 35 51 90
julius_samson@hotmail.com

Kasserer
Frank Andersen
Vinkelager 14, Grejs
7100 Vejle
75 84 13 45
frankhelle@tuknet.dk

Bestyrelsesmedlem
Rikke M. Mollerup
Damhusdalen 68
2610 Rødovre
25 32 46 48
berner_azuro@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Christian Niss
Olstrupvej 45
4684 Holmegård
29 80 03 14
niss.christian@gmail.com

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

Avls- og sundhedsudvalg
Karin Nielsen
Østkystvejen 17
6440 Augustenborg
21 78 75 83
info@berneremma.com

Birte Sommer
Holmsgårdvej 12, Tykhøjet
7321 Gadbjerg
53 53 80 33
nelli@net.telenor.dk

Joan Kjeldsen
Hovvej 16, Håre
5591 Gelsted
64 78 15 53
kennelegely@mail.dk

Lise Kjær
Skolegade 17
8723 Løsning
40 84 02 48
kontakt@kennel-kjaer.dk

Anni Smedsgaard 
Tistrupvej 11
6823 Ansager
22 85 20 22
anni_smedsgaard@hotmail.com

Udstillingsudvalg
Lone Thomsen
Råsøvej 5
4160 Herlufmagle
57 64 25 00
kurtoglone@post.tele.dk

Janne Klitgaard
Risvej 75
8660 Skanderborg
86 57 93 92
janne-klitgaard@danbolig.dk

Lilian Milek Madsen
Iler Byvej 21
8343 Ans
48 21 14 61
lilian.milek@mail.tele.dk

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

Aktivitetsudvalget
Louise Nielsen
31 48 98 13
louisen@live.com

Louise Hoff
61 75 88 83
hoffilou@hotmail.com

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

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

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

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

Redaktør
Nefer Johansen-Ossian
21 94 16 67
bernerbladet@gmail.com

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

Medlemsadministration og  
adresseændringer
Frank Andersen
Vinkelager 14, Grejs
7100 Vejle
75 84 13 45
frankhelle@tuknet.dk

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

Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

14.06 2014 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Jan Herngren  SE.
Joan Gerow  USA

DBSK UDLØBET

15.06.2014 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Joan Gerow  USA
Jan Herngren  SE.   

DBSK UDLØBET

21.06 2014 Vejen Jochen Eberhardt, DE DKK UDLØBET

22.06.2014 Vejen Benny. Blid von 
Schedvin, SE

DKK UDLØBET

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

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

23.08 2014 Århus Jørgen Hindse DKK Kreds 
6

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

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

Udstillingskalender 2014

DBSK = Dansk Berner Sennen Klub
DKK   = Dansk Kennel Klub 

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

For DKK og kredsenes frister henvises til 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.
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Udstillingskalender 2014

Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

12.10.2014 Aars Gert Christensen   DK DBSK 08.09 2014

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

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

22.11.2014 Strib Jochen H. Eberhardt  DE DBSK 20.10 2014

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

Vi gør opmærksom på, at det ikke altid er mu-
ligt at tilmelde on-line via DKKs hjemeside til 
de nationale udstillinger (kredsudstillinger). Vi 
henviser til www.hundeweb.dk eller til kredse-
nes egne sider.

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

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

Klubudstilling i Otterup 2015
Vedr. udlejning af hytter og campingvogne i 
forbindelse med klubudstilling den 6. og 7. juni 
2015 på Hasmark Strand Camping.
Fra torsdag den 19. juni 2014 er det muligt at 
booke hytter og campingvogne til klubudstillin-
gen i 2015, ved at ringe til 62 82 62 06 fra kl. 
8.30.

Nice Leckie van de Klaverhoeve

http://www.hundeweb.dk/
http://www.dansk-kennel-klub.dk/DKKs-kredse
http://www.dansk-kennel-klub.dk/DKKs-kredse
http://www.dansk-kennel-klub.dk/
mailto:kurt@favitea.dk
http://www.berner-sennen.dk/


43

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Er gældende pr 1. 1. 2014
Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.

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

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

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

*For udenlandsk ejede hunde skal FCI ś brugsprøvecertifikat vedlægges.
Ifølge FCI’s regler skal hunden have opnået alderskravet til den pågældende klasse på udstillingsdagen
Opdrætsklasse og Avlsklasse: Se Dansk Kennel Klubs udstillingsreglement.

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

http://www.hundeweb.dk/
http://www.hundeweb.dk/


Afsender
Frank Andersen · Vinkelager 14, Grejs · 7100 Vejle

Kjær ś Light of Hope (Loppe)
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