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Begrundelse

Leckie og Jalthe i den smukke ny udsprungne skov indsendt af Bent Jacobsen.

Forsidebilledet har vi valgt, fordi det er et lækkert forårsbillede af et par dejlige vapser.
Bagsiden har vi valgt, fordi vi elsker små bløde
berner-hvalpe, og Atell er simpelthen for nuttet.

Bagsiden
Amazing Tiklos Everlasting Love - Atell 8 uger indsendt af Tine Kloster.

Jane og Linda

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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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Du sidder nu med første blad efter den afholdte
generalforsamling 11.4.15.
Vi havde en generalforsamling , hvor solen som
vanligt skinnede og hvor bestyrelsen og udvalgene havde mulighed for at debattere med de
fremmødte. Vi skal byde velkommen til 2 nye
ansigter af bestyrelsen og 5 kendte ansigter. Vi
glæder os alle til at gøre alt hvad vi kan for klubben og vores medlemmer.
Vi har vel alle drømme og ønsker for vores klub
og tænker at vi alle vil det samme ? – nemlig
det bedste for vores kære bamser. Med dette
som udgangspunkt har vi smøget ærmerne op
og er gået i gang med arbejdet i den nye bestyrelse. Vi hører gerne fra jer med input og
ideer. Det er muligt det har været foreslået før,
ikke alt er muligt, men vi tager det gerne med
og drøfter det, så hold jer endelig ikke tilbage.
Projekter i det kommende år, vil være lancering af vores nye hjemmeside. Vi har kigget
på mange løsninger og valgt én der kommer
tættest på det vi kunne ønske os og som opfylder vore krav. Vi glæder os til meget snart
at kunne præsentere den for jer. Berner-Bladet
fik sidste år et facelift på udseendet – i 2015
ønsker vi også at kigge på indholdet for at optimere dette.

Hvem er hvem
Formand: Lise Kjær, 41år
• Haft Berner siden 2005 og opdrætter siden
2009.
• DKK uddannet instruktør på træningspladsen i Vejle / Hedensted
• Udstiller i ind- og udland egne hunde
Næstformand: Karin Nielsen, 53 år
• Haft berner siden 1998 og opdætter siden
2007
• Udstiller i ind- og udland egne hunde
Sekretær: Hanne Bank Pedersen, 40 år
• Haft Berner siden 2009
• Aktiv i lydighedskonkurrencer med egen
hund
• Hjælpeinstruktør på træningspladsen i Vejle
/ Hedensted
Kasserer: Frank Andersen, 38 år
• Haft Berner siden 2012 (hanhund)
• Uddannet revisor
• Udstiller egen hund
Medlem: Louise Hoff Kloster Lauridsen, 29 år
• Haft berner siden 2010 og er opdrætter siden
2015.
• Aktiv i lydighedskonkurrencer og udstilling
med egne hunde

Vi forsøger også i 2015 at afvikle et avlsbekrivelsesarrangement til efteråret, så man kan
allerede nu kontakte avls- og sundhedsudvalget, hvis man har interesse i at deltage. Dato
og sted følger.

Medlem: Heidi Dahl Jensen, 39 år.
• Haft Berner siden 2004
• Udstiller egne hunde.

Vi glæder os til at se mange af jer på klubudstillingen i Hasmark 6. og 7. juni.

Medlem: Gitte Nielsen.
• Haft Berner siden 2003
• Opdrætter siden 2006.
• Udstiller i ind- og udland egne hunde.

På vegne af bestyrelsen
Karin Nielsen
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Nyt fra bestyrelsen
1. Suppleant: Pia Skaarup Larsen, xx år
• Opdrætter siden 2007
• Udstiller i ind- og udland egne hunde.

2. Suppleant: Berit Bang Jensen
• Haft Berner siden 2002.
• Udstiller i ind- og udland egne hunde.

Efterlysning
Skal der i fremtiden arrangeres trænerseminar,
udstillinger, avlsbeskrivelsesarrangementer, fore
drag ect., har vi brug for dig. Der er mange opgaver – store som små, som skal ydes for at vi alle
kan nyde af vores arrangementer!
Vil du give en hånd med en til at løse en specifik
opgave – så hører vi meget gerne fra dig!
Vi samler alle henvendelser i en kompetenceoversigt og dén dag, der mangler en person, som
svarer til det du kan bidrage med, kontakter vi
dig. Der kræves ikke at du er med i et udvalg,
sidder i bestyrelsen eller er træner – kun at du vil
hjælpe, hvis vi engang spørger dig.
Vi har brug for alle kompetencer….

Balder på 10 uger
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• Kan du et sprog (Nordisk, tysk, fransk, engelsk osv)
• Kan du transportere gæster fra/til lufthavnen?
• Kan du skrive tekster?
• Kan du tage billeder?
• Kan du vaske op?
• Kan du rydde op?
• Er du god til IT?
• Har du erfaring i udstilling, Lydighed eller
Rally?
• …
• …
Alle former for hjælp, er velkommen
Send en mail til Lise Kjær på kontakt@kennel-kjaer.dk eller SMS 40842048.

Harthin’s Percival Albus, næsten fem måneder

Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren
Ja det var så det forår – og sommeren er lidt begyndt. Lad os håbe at vi alle får en dejlig sommer med masser af oplevelser for 2 og 4 benede.

er ikke er med denne gang, kommer med i næste blad . Det er jo altid godt at have noget til
gode!.

Der er ikke så meget fra mig denne gang – andet
end den sædvanlige opfordring til at overholde
deadlines – samt at huske jer alle på at sende
jeres dejlige billeder, videoer og historier ind.

HUSK at deadline på indsendelse af materiale til August bladet er allerede den 1 juli.

Vi har denne gang fået mange historier og der
var ikke plads til dem alle sammen, men dem

Med ønsket om en dejlig sommer til jer alle

Nefer

– Alt i pelspleje
til hverdag og udstilling

Christian Niss
info@coatcare.dk · 29 800 314
www.coatcare.dk
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Still going strong

Still going strong
Hvem er den længst levende berner i danmark?

Er din hund ny på sgs listen

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

Vi vil gerne hylde vores gamle
bernere på sgs listen, så alle
jer med hunde på listen opfordres til at sende billeder ind.

Husk at oplyse hundens stambogsnavn, stambogsnr, fødselsdag og forældrene med stambogsnr. også.

Født

Køn

Navn

Far

Mor

14.08.2000 Tæve Bermoscow’s Miss
Anastasiya
04.05.2002 Tæve Augusta
06.09.2002 Tæve Tertzo’s Moondance
22.09.2002 Han Apollo
29.09.2002 Han Ber Moscow’s Kjartan

Macis Kempe-Dansk

Bersennas Scarlett

Amordoro’s Victororry
Tertzo’s Lady Killer
Tertzo’s Zachi
Sennetta’s Sixten

29.09.2002

Sennetta’s Sixten
Duevang’s Nerman

Minnie
Pettra v. Lehnwäldli
Duevang’s Maggie Mae
Ber Moscow’s Miss
Anastasiya
Ber Moscow’s Miss
Anastasiya
Von Pedersen’s Freja

Tertzo’s Lady Killer

Tertzo’s Zalli

Kohavens Cæsar

Tertzo’s Pallas Athene

Garibaldi Cierne
Kralovstvo
Tertzo’s Timba
Tertzo’s Timba
Kabi’s Shannon
Kohavens Cico

Enulla Regeta

Tæve Ber Moscow’s Elvira
Madigan
27.10.2002 Tæve Von Pedersen’s Rippa
Bianca
13.11.2002 Tæve Bernerhøjen’s Britnei
Bella
27.06.2003 Han Tertzo’s Miraculix
(Martell)
08.09.2003 Tæve Harmony Regeta
29.11.2003 Han
29.11.2003 Han
13.05.2004 Tæve
19.05.2004 Han
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Troværdighed af denne liste
er vigtig, husk derfor også
at afmelde hunden, når den
ikke er længere.

Tertzo’s Sibelius
Tertzo’s Bellman
Euro Kensen Edna
Von-Pedersen’s Urquell
Kaizer

Pettra v. Lehnwäldli
Pettra v. Lehnwäldli
Mibu Ciana
Von Pedersen’s Fiffi

Still going strong

Still going strong
Født

Køn

Navn

26.07.2004

Tæve Favitea’s Nanett

11.08.2004       Tæve Hansennen’s Omega
05.09.2004 Tæve Bernerhøjen´s Gitane
15.09.2004

Han

Valiant Des Hautes
Vernades
12.10.2004 Han Aslaug’s Max Mac
Corfitzen
12.10.2004 Han Aslaug’s Maximilian
27.02.2005 Tæve ZuiZui’s Gucci
05.05.2005 Han Hansennen’s Pilatus
05.05.2005 Tæve Hansennen’s Pepsi
08.06.2005 Han Lusennas Django
(Balder)
28.06.2005 Tæve Sille
11.07.2005 Han Favitea’s Prince Pingo
27.07.2005

Tæve Dörte vom BlumbergLand (Nanna)
28.08.2005 Han Aristo Bernese Coby
12.10.2005 Han Tertzo´s Mambo Dancer
(Santos)
27.09.2005 Han Bernerhøjen’s Laser
05.04.2005 Tæve Euro Kensen´s Icequeen
15.05.2005 Tæve Bernerhøjen´s
Kimberlee
08.11.2005 Tæve Vipsennen Zindy

Far

Mor

Maglód-Falvi Iq Joker
Junior
Maglód-Falvi IQ Joker
Junior
Tannhauser Des hautes
Vernades
Tannhauser Des hautes
Vernades
Macis Enzo

Favitea’s De Merlot

Macis Enzo
Tertzo’s Timba
Duevang’s Nerman  
Duevang’s Nerman  
Allie

Aslaug’s Labre Laura
Nana’ Queenie
Hansennen’s Chiquita
Hansennen’s Chiquita
Donar v. Bärnerhof

Von-Pedersen’s Jalthe
Maglod-Falvi IQ Joker
Junior
Julius vom Vogtlandhof

Amordoro’s Babs
Favitea’s Lamonique

Vollenweider’s Bastian
Tertzo´s Lanzo jr.

Jeba
Tertzo’s Tippy
Bernerhøjen’s Atlas
Biska Exclusive Kensen
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Duevang´s Qvinnie

26.11.2005

Tæve Bernerhøjen´s Ophelia

Bangshåb’s Bogart
Kohavens Cæsar
Maglód-Falvi Iq Joker
Junior
Knucklehead Av Lee
Armand
Bangshåb’s Bogart

26.11.2005

Han

Bernerhøjen’s Owen

Bangshåb’s Bogart

26.11.2005

Tæve Bernerhøjen´s Odette

Bangshåb’s Bogart

Hansennen’s Gaio
Tertzo’s Yalta
Relax Des Hautes
Vernades
Aslaug’s Labre Laura

Gunda V. Alten Holz

Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Mens dette indlæg skrives, er forberedelserne til
Hasmark i fuld gang, og når bladet udkommer,
er prøverne forhåbentlig vel overstået.
Næste projekt aktivitetsudvalget har i støbeskeen, er en dag med Dog Parkour - se annoncen
nedenfor.

I forbindelse med vores trænerseminar i oktober
leder vi stadig efter ”problem”-hunde. Hunde der
stresser meget under træningen, f.eks. gør vedvarende, hopper op, bider i bukseben eller snor, gør
udfald mod andre hunde o.s.v. Send en mail hvis
du gerne vil med, til hannebank@stofanet.dk.

Vi arbejder også på en dag med Soft Agility, men
mere om det enten i næste blad eller på hjemmesiden.

God sommer til alle fra
Aktivitetsudvalget

Kom til Dogparkour med DBSK
den 26. juli 2015 kl. 10-13
hos Egely Hunde v. Jan Vestergaard
Søbylundvej 9, Kølkær
7400 Herning
Prisen er 150 kr. pr. hund

Hvad er dogparkour
’’Via dogparkour bliver din hund mere kropsbevidst, får en bedre fysisk balance, opnår
en bedre kropskontrol og lærer mere selvbeherskelse, og derigennem får du en hund med
bedre selvtillid og en mere velafbalanceret
hund. Dogparkour giver også dig som hundeejer en masse inspiration til, hvordan du kan
give din hund en mere aktiv og spændende
gåtur i hverdagen, da dogparkours grundlæggende idé er at bruge miljøets ’’naturlige’’ udfordringer.’’ – Egely hunde v. Jan Vestergaard.
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Hundene vil være på banen på skift og i ventetiden vil der være mulighed for andre aktiviteter. Hvis ens egen hund trænger pause kan
man hjælpe og støtte de andre hunde og førere
igennem øvelserne.
Husk lækre godbidder og vand til hunden – og
en stol til dig selv i pauserne.
Vi sørger for kage og kaffe/the.

Tilmelding
Louise på mail – hoffi_lou@hotmail.com senest 1. juli, der er et begrænset antal pladser.

Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget
Kommende udstillinger

Foreløbig udstillingskalender 2016

Dansk Kennel Klub holder udstilling i Vejen d.20.
og 21. juni 2015. Adressen er Vejen Idrætscenter
Petersmindevej 1, 6600 Vejen. Dommer lørdag
er Joao Vasco Pocas, PT og søndag Günther
Ehrenreich, AT.

På hjemmesiden www.berner-sennen.dk vil der
kunne findes en foreløbig udstillingskalender for
2016. Så er der mulighed for at planlægge udstillingssæsonen i god tid. Dommere for udstillingerne vil løbende blive påført.

Næste Dansk Kennel Klub udstilling er på Bornholm, Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1,
3700 Rønne, den 15. og 16. august 2015. Dommer om lørdagen er Birte Scheel, DK og søndag
Jens Ramsing, DK.

Udstillingsudvalget ønsker alle en rigtig god og
forhåbentlig solskinsfyldt sommer.

Mvh Udstillingsudvalget

Kozmo & Marley nyder udsigten i Tranum Klit
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Hitlisten pr. 26. april 2015

Hitlisten pr. 26. april 2015
Hanner

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
07810/2009
07776/2008
00771/2014
08843/2009
11708/2012
05886/2014
20134/2011
19022/2013
00466/2013
16394/2012
02873/2007
17265/2013
10440/2014
13075/2010
06140/2014
12819/2010
07555/2012

Sennetta´s Colombo
105 5 Nicole Hecksher
Caio
74 5 Lone Yde & B. Rasmussen
Harthin´s O´Neill
63 5 Anni Smedsgaard
Maroussia Otzo King Of Forest
55 5 Mona B. Jensen & Finn Katberg
Herletta´s Jason
53 5 Berit Bang-Jensen
Prima-Sennens Dexter Of Kimberly 52 5 Preben Mikkelsen
Koeman van´t Stokerybos
52 5 Janne Klitgaard Andersen
Delarento Wesola Czereda
52 5 Danni Christensen & Gitte
Sørensen
Tjofselinas Z Derio
47 5 Mona B. Jensen & Finn Katberg
Effenson Rider Carallsa
45 5 Birthe Post
Ber Moscow´s T-Riki Tiki Tavi
40 3 Sheila Hornstrup
Pa-Di Sinclair´s Napayshni
36 4 Anja Skov
Nice Leckei Van De Klaverhoeve
35 4 Bent Jacobsen
Harthin´s Magic Mojo
35 4 Peter Uno Andersen
Fruenshøj´s Adorable Rufus
28 4 Erika Bromose
Tertzo´s Out For Justice
26 5 Claus Staugaard Mortensen
Aslaug´s Pingo Pang-Go Cuda
26 4 Heidi og Mads Dahl Jensen

Tæver
07782/2008
16253/2013
05893/2014
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85
68
62

5 Christina Basbøll
5 Karina & Per Børglum Knudsen
5 Susanne Randløv Petersen

18146/2004

Carolina
Kjær´s Money For Nothing
Prima-Sennen´s Duchess Of
Kimber
Hansennen´s Omega

58

15044/2006
04448/2014
12201/2011

Pa-Di Sinclair´s Babette
Bernerdalens Miss Madeleine
Harthin´s Nobody Like Nathalie

55
39
38

18139/2010

Lady Xiera´s Impala

36

5 Per og Susanne Randløv
Petersen
4 Helle & Hans Peter Sinclair
4 Helle & Hans Peter Sinclair
3 Peter, Anne & Maria Harthin
Andersen
3 Henriette Poulsen

Hitlisten pr. 26. april 2015

Tæver (fortsat)
17291/2013
12911/2009
06460/2008
11213/2013
17041/2008

Tutti Frutti Hala-Bala
Kjær´s Honey Honey
Lady Xiera´s Shelly
Bernerdalens Lakka
Berner-Emmas Babette

34
34
33
31
26

3
4
4
4
3

Maya Wulffsberg
Steen Ulrik & Lise Kjær
Pia Skaarup Larsen
Inge Bibby
Karin Nielsen

Veteranhanner
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2015)
02873/2007
02589/2007

Ber Moscow´s T-Riki Tiki Tavi
Zolo Vom Oberholzer Forst

40
2

3 Sheila Hornstrup
1 Linda Pilgaard Skov

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2015)
18146/2004
15044/2006
06495/2006
22021/2005
22551/2005

Hansennen´s Omega
Pa-Di Sinclair´s Babette
Euro Kensen Icequeen
Vipsennen Zindy
Dörte Vom Blumberg-Land

Rufus i sit rette element

58
55
16
2
2

5
4
2
1
1

Per og Susanne Randløv Petersen
Helle & Hans Peter Sinclair
Henning Hede Jensen
Vivi Petersen
Tina Grenaae

Bernerhøjens Sirius kaldet Samson 10 mdr.
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LP – Hitliste 2015 / Rally Hitliste 2015

LP – Hitliste 2015 / Rally Hitliste 2015
LP – Hitliste 2015
LP1
Nr.

Hund

Fører

Point

1

Kjær´s Dancing With Charlie

Joanna Gram Mandau

164,5

Rally Hitliste 2015
Rally Begynder
Nr.

Hund

Fører

Point

1

Effenson Rider Carallsa (Cocio)

Birthe Post

99

Rally Øvet
Nr.

Hund

Fører

Point

1

Hansennen´s Chianti

Vian Mylstrup

100

”Fri leg” pause i Alperne (Hansennens Monet/ VildFred og Dalaleds Vildbasse/ Plys
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
Hudproblemer er tegn på allergi
Artikel lånt fra Agria Breeders Club, Susanna
Martell (05/12)
Kerstin Bergvall er en af Sveriges fem dyrlæger
med specialistkompetence inden for dermatologi, det vil sige hud. Specialister i hudsygdomme arbejder meget med allergier. – Allergi hos
hunde er nemlig en hudsygdom og ikke høfeber
eller rindende øjne, som kan være symptomer
hos mennesker, forklarer Kerstin ved et foredrag
for Agria Breeders Clubs medlemmer.
En femtedel af alle hunde bringes til dyrlægen
pga. en eller anden form for hudproblem.
– Når hunden har et problem med huden, behøver det ikke betyde, at hunden er allergisk. Klør
den sig kan det dog være et tegn. Kløe reducerer hundens livskvalitet. Derfor er det vigtigt, at
problemet behandles, siger Kerstin.

Øreproblemer er et almindeligt tegn
Kerstin starter altid med at spørge hundens ejer,
om hunden klør sig.
– Jeg spørger, om hunden river, slikker, bider eller tygger sig nogen steder, da kløe ikke bare
betyder at rive sig med poterne.
Tilbagevendende øreproblemer er næsten altid
det symptom, som allergi starter med.

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

– 80-86 procent af allergiske hunde har øreproblemer, hvilket skyldes, at det bl.a. er huden i
ørene, som har flest allergiceller, siger Kerstin.

Andre årsager skal først udelukkes
Andre steder på kroppen som ofte rammes er
poterne (mellem trædepuderne), hovedet (rundt
om næse og øjne), lysken, armhulerne og bagdelen.
Før man kan fastlægge, om det er allergi, skal
andre problemer, som kan se ud som allergi,
udelukkes. Eksempler på sådanne problemer er:
• Ræveskab
• Andre ektoparasitter (lopper, lus og skælmider)
• Hudinfektioner forårsaget af bakterier eller
gærsvamp

Ingen hurtigtest
– Infektioner i huden klør ofte og kan have mange anledninger. Det er ikke unormalt, at hunden
har en hudinfektion en enkelt gang, men hvis
infektionen kommer igen, bør man kontakte
sin dyrlæge, så den grundliggende årsag kan
undersøges. De hunde, som stadig klør sig, når
infektionen er væk, kan være allergiske, siger
Kerstin.

Bernershoppen
www.bernershoppen.dk
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
Når alle andre mulige årsager er udelukket, forsøger man at finde ud af, hvad hunden er allergisk over for.

– Balsam blødgør huden, men bidrager også til
at forbedre den naturlige beskyttende barriere,
siger Kerstin.

Foderundersøgelse udføres først

I dag er det også muligt at fremstille vaccine
mod det emne, som hunden ikke kan tåle, såkaldt hyposensibilisering eller allergenspecifik
immunterapi.
– Det virker ved, at hunden udsættes for små
mængder allergener. Hunden vender sig gradvist
til disse emner. Omkring 60 – 70% af hundene bliver helbredte og mindst 50% får det bedre
med vaccinen.

– Jeg starter altid med en undersøgelse af foderet,
som betyder, at hunden skal på en streng diæt i
otte uger. Desværre er det ikke let, men der findes ingen hurtigtest, som virker, siger Kerstin.
Proteinkilden i foderet skal være noget, som
hunden ikke har fået før. Hvis den tidligere spiste det meste, kan man vælge et specialfoder,
som indeholder såkaldte hydrolyserede (splittede) proteiner, som hunden ikke kan reagere på.

Der er altså meget, du kan gøre for din hund,
hvis den bliver diagnosticeret med allergi. Du
bør aldrig bruge din allergiske hund til avl, fordi
risikoen for at hvalpene udvikler allergi er stor.
– Hvis begge forældre er allergiske, har offentliggjorte undersøgelser vist, at chancen for, at
afkommet bliver allergisk er 65 %. Hvis en forælder er allergisk er chancen 21 – 56%, fortæller
Kerstin.

Allergi over for luftbårne emner

Nogle tal:

– Hvis hunden ikke får det værre af provokationen, er der stor sandsynlighed for, at den er atopiker – allergisk over for emner i omgivelserne.
Derefter kan man gå videre og lave en såkaldt
priktest.
Ved en priktest indsprøjtes forskellige allergener
(emner) i hundens hud og så undersøger dyrlægen om der er reaktioner på de forskellige emner.
Blodprøver kan også bidrage til at identificere de
emner, som den allergiske hund ikke kan tåle.
– I Sverige er det mest almindeligt, at hunde er
allergiske over for støvmider. Derudover kan en
atopiker reagere på f.eks. pollen og andre husdyr.

80% af alle skandinaviske hunde med atopi er
allergiske over for støvmider.
44% af alle atopiske hunde har også fødevarereaktioner.
Atopi viser sig normalt, når hunden er mellem et
halvt og tre år gammel.
Fødevarereaktioner kan starte når som helst,
men mest almindeligt før et års alderen.

Vaccine mod allergi
En atopiker optager emnerne, som den reagerer
på, gennem huden. Det betyder, at en del af behandlingen består i at bade hunden med specialshampoo og balsam.
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Allergi er arveligt

Man får som regel intet svar de første otte uger.
Det sker først, hvis man provokerer ved at give
hunden noget, den tidligere har spist. Hvis hunden får det værre under provokationen, betyder
det, at den er allergisk over for (bestemte) fødevarer.
– Hvis hunden er foderallergisk, betyder det naturligvis, at det eller de emner, som hunden ikke
kan tåle, skal udelukkes fra foderet.

Liste over de fødevarer, som ifølge svensk atopisk klinikmateriale især har vist sig at kunne
forårsage hudproblemer:
1. Æg
2. Kylling
3. Nødder
4. Svinekød
5. Hvede
6. Melprodukter (ikke gluten – glutenintolerans
er en diarrésygdom

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
Forskningskontoen – Hvad er det?
For 12 år siden blev der oprettet en konto til
forskning i kræft hos berneren som følge af et
projekt ledet af daværende PHD-studerende Lise
Nielsen. Dette projekt blev afsluttet for 4 år siden.
Efterfølgende har kontoen ændret navn til
Forskningskontoen. Pengene på kontoen skal
bruges til at fremme forskning inden for kræft
eller andre sundhedsproblemer hos Berner Sennen hunde samt yde støtte til nødvendige undersøgelser, f. eks histopatologiske eller cytologiske undersøgelser.
Avls- & sundhedsudvalget har i samarbejde med
bestyrelsen valgt i forbindelse med sidste års
avlsbeskrivelsesarrangement at tilbyde de deltagende hunde/ejere at få lavet en genomtest, hvor
klubben gav tilskud hertil. Efterfølgende er det
blevet vedtaget at yde tilskud til øvrige hunde
som vil have foretaget genomtesten.
Prisen for testen er €280, hvor klubben yder
€100 i tilskud, såfremt avls og sundhedsudvalget godkender den ansøgte hund. Ansøgningsskema fås hos avls- & sundhedsudvalget samt
findes på hjemmesiden.

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Når ansøgningen er behandlet, får ansøgeren
tilsendt et dokument som medtages til dyrlægen, som skal udtage blodprøve og sende
blodprøven til ” Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung”, som forestår testen. Da det
er en gentest, samles der 20 prøver før testen
køres. Derfor kan det tage optil 6 mdr. før resultatet foreligger. Når der ydes tilskud, gives der
samtidig tilladelse til at resultatet videregives
til klubben.

Hvad er forskellen?
Der findes flere forskellige firmaer, som foretager disse test. Der er i DBSK regi valgt at man
ønsker at bruge den tyske version - Genomtesten.
Genomtesten (tysk):
• Dyrlægen sender blodprøven til det tyske institut. Dette betyder at der er 100% dyrlægekontrolleret
• Testen indeholder viden om levealder , HD/
AD disponering, HS-pretest (kræfttype: histiocytisk sarkom) samt DM (degenerativ myelopati )

Pa-Di Sinclair’s Notaku (Bertram)
som nyder det dejlige april vejr

Kjær’s Fonda Rae
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
• Bliver der udviklet flere test, vil alle gemte
blodprøver gennemgå denne test og resultatet
fremsendes til ejer uden merudgifter.
• Pris €280 (DKK: 2090,-) (minus evt. tilskud)
+ udgifter hos egen dyrlæge/porto
Antagene (fransk):
• Blodprøven udtages af dyrlægen og ejer sender selv blodprøven til firmaet.
• Der testes for HS-pretest (kræfttype: histiocytisk sarkom)
• Pris: 105€ (DKK:785,-) pr. hund + udgifter til
dyrlæge/porto

O.F.F.A (USA)
- Spytprøve, hvor man køber et kit, som sendes
til ejer og ejer foretager spytprøve. Prøven sendes retur til det amerikanske firma.
- Der testes for DM (degenerativ myelopati )
- Pris 65$ (DKK: 450,-) pr. hund + portoudgifter

SØGES:
• Hunde som har en dokumenteret alder på 12
år eller ældre
• Hunde som er under 5 år som skal aflives
pga. kræft
• Hunde med en dokumenteret histiocytisk sarkom (malignt histiocytose, MH)
• Hunde med HD status D eller E
• Hunde med AD grad 3

• Hunde med massiv glomerulonephritis (betændelse i nyren)
• Hunde med mistanke om degenerativ myelopati (DM)
Har du en hund, som har en af ovenstående,
kan testen tilbydes gratis. Har dette interesse,
kontakt da Karin Nielsen i avls- & sundhedsudvalget, som vil foretage kontakten til det tyske
institut.

Slipper kontoens penge op?
Klubben vil kunne yde tilskud i det omfang
at der er penge til det. Derfor opfordres det til
alle ejere af testede hunde om at bidrage med et
symbolsk beløb pr. hvalp, der avles.
Disse bidrag vil gøre det muligt at yde tilskud til
at genteste alle avlsdyr som opfylder kriterierne
for at stå på vore avlslister - også i fremtiden.
Bidragsyderne vil fremgå i hvert nummer af bladet.
Der arbejdes sideløbende på, at man på avlslisterne på hjemmesiden vil kunne komme til at
se, hvilke hunde der er testet.

Bidrag fra
Kennel BernerEmmas 950,Kennel Kjærs 900,-

Kjær’s F-kuld 4 uger
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Hvad er en belønning? Et definitionsspørgsmål?
Del 2

Af Rikke Marstrup Mollerup

Overvej, hvad der gør DIN hund glad
Vi kan rimelig nemt lave en forstærkningsliste
over to emner - prøv at skrive de ting ned, som
gør din hund glad, med de bedste ting øverst:
1. De ting, der er under vores/din kontrol
2. De ting, der er uden for vores/din kontrol.
De ting, der er under vores kontrol: Godbidder (alt fra tørrede og knasende, over bløde
og våde m. tusind forskellige smagsvarianter nævn dem, DIN hund kan lide og i præferencerækkefølge), trækkeleg, jagtleg, foder, nus,
ros og/eller ’fjollerier’/livlighed/entusiasme fra
fører, at gå ud af døren og på tur. Når hunden er
i line: At hilse på andre hunde, at snuse til tævetis, at hilse på det menneske, at jage det egern.
Disse ting er nemme at kontrollere - og derfor
det, vi starter med at fokusere på at bruge. Godbidder er absolut det nemmeste at håndterer og
fungerer rigtig godt for de fleste hunde - især

E n godbidsbelønning kan varieres på mange
måder for at højne kvaliteten.

Historier

hvis ejerne er villige til at gå på kompromis med
egen ”komfort” og kan springe de tørrede købegodbidder over, men tør give sig i kast med
den forunderlige verden af: Oste, kogt kød, pølse med meget mere. Men husk altid, at det din
hund kan lide, måske ikke er det samme som en
anden hund - jeg har hørt om hunde, der syntes, at gulerødder var verdens største hit...! Men
bløde, saftige godbidder i kød er ret generelt et af
superhittene!
Godbiddens værdi hos hunden kan vurderes ved
at se på, om adfærdsfrekvensen øges og med
hvilken grad af iver hunden arbejder og hvor
hurtigt den gør fremskridt. Godbidder kan NÆSTEN ikke blive for gode og slet ikke hvis brugt
korrekt. Men er hunden ved at slå knuder på sig
selv af iver, men uden øgning af adfærdsfrekvensen, så kan det måske være en idé at gå et
trin eller to ned ad præferencetrappen indtil den
har lært ”spillets regler” :-)
Hvis du i forbindelse med at give godbidden også
virker engageret, på og ”nu er vi igang og det

Trækkeleg som belønning efter lineføring.
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skal nok blive godt!”-agtig eller kaster godbidden/lader hunden jagte den, hjælper dette i mange tilfælde også - bare pas på ikke at overdrive
det, sådan at din hund faktisk føler sig presset af
det! Nogle hunde arbejder desuden også bedst i
stilhed og hvis dette er tilfældet, så nøjes med at
bruge et ”dygtig” og så belønningen, men vær
ellers stille – men alligevel engageret. Dette gælder især for nyindlæring, hvor hunden stadig
ingen anelse har om, hvad du vil have den til
- da vil begejstring måske få hunden til rent at
glemme, hvad den fik belønning for.
Men godbidder er bare ikke altid nok - og nogle
hunde er ikke synderligt motiveret af en godbid!
Her kan man så gå igennem resten af listen: For
eksempel: Trækkeleg. Det er ikke lige så praktisk som en godbid, men giver hunden et FEDT
drive. Leg nogle regler ind i legen, såsom: Fører stopper med at trække, men holder bare helt
afslappet => hund slipper => trækkeleg genoptages. På denne måde kan du let lære hunden
nogle regler, der gør det til en effektiv belønning,
som DU styrer. Og husk at lade den vinde nu
og da.

Du kan træne det frem, ved at belønne hunden
for at trække - altså sige dygtig og give godbid,
når hunden viser lidt mere entusiasme end ellers.
En anden simpel tilgang er: Leg ofte, kortvarigt
og intensivt, stop mens legen er god og tving
aldrig hunden til at slippe legetøjet, men find en
positiv måde at slutte legen på - for eksempel en
godbid foran snuden, så hunden spytter legetøjet ud (godbidden fades efterhånden væk, så du
bare kan sige ”tak”) eller ved at lære den, at når
du er ”kedelig”, så skal den bare slippe legetøjet,
så eksploderer du nok igen i vildt fed trækkeleg
- godbidsmetoden er dog hurtigst, hvis hunden
ellers vil slippe for en godbid.

Premacks Princip – de ting, der er uden for
vores kontrol!
Nogle hunde gider hverken rigtig godbidder eller
leg, i hvert fald ikke, hvis man vil have lydighe-

Hvis du er rigtig dedikeret, kan du lære hunden
selv at komme tilbage med legetøj til dig, at det
også er super, selvom I måske slet ikke når at
lege trækkeleg, men den bare fik lov til at bære
legetøjet m.m. Dette gøres i første omgang ved at
lære den, at trækkeleg kun er sjovt sammen med
dig – dette startes op med to ens stykker legetøj,
hvor du har fat i begge, det ene er ”dødt”, mens
du aktivt leger med det andet. Pludselig skifter
du imellem de to, så det er det første, der er aktivt, og det andet, der er ”dødt” (husk stadig at
holde fast i det døde i starten).
At øge legemotivationen hos hunden kan man
også. Mange bruger at gemme godbidder i et viskestykke og lege trækkeleg om dette for at opøve trækkeglæden, der findes også købelegetøj,
der er designet til dette.
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 øffe med langline – fra dengang vi selv
M
brugte Premacks Princip.
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den HELT på plads. Dette findes der også råd for
og jeg vil her give en introduktion til metoden.
Metoden er omfattende og kræver, at man som
ejer er villig til at give det en kæmpe indsats,
indtil det er på plads.
Dette er IKKE en træningsvejledning, men blot
lidt om principperne bag metoden. Og om ikke
andet, kan det give lidt inspiration, der alligevel kan være til lidt hjælp. Den bruges på rigtig
mange indkaldskurser, så hvis du føler, at dette
er vejen – så tilmeld dig et kursus og få kvalificeret rådgivning, tilpasset din hund.
Premacks Princip går i al sin enkelthed ud fra
den simple tese: En mere sandsynlig adfærd,
forstærker en mindre sandsynlig adfærd.
Det er altså lidt det samme, som når vi siger til
barnet: Du skal spise aftensmaden, før du får
dessert!
Meeeen, så simpelt er det så heller ikke alligevel. Hunde forstår jo ikke menneskesprog og har
derudover også fri adgang til desserten, så snart
de er løse – barnets dessert har vi trods alt selv
fuld kontrol over.
Man starter ved denne metode, med at tærske
sig igennem impulskontrolsøvelser med hunden
i hjemmet, hvor den skal lære selvstændigt at

 ndre hunde - og især hvalpe - er svære at
A
konkurrere med. Brug situationerne til din
fordel.
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fravælge noget (og tilvælge dig i stedet), for at
få det, såsom en skål med mad eller et stykke
legetøj.
Man frister ikke hunden over evne – kriteriet rejses langsomt, så hunden har bedst mulig
chance for succes; husk, at fejler I, så lærer du
hunden, at være impulsiv! Disse øvelser skal
indlæres ved hjælp af positiv forstærkning og
hundens eget initiativ – den skal lære selv at
vælge dig til, uden du fortæller den det på nogen
som helst måde. I nogle øvelser kan det i starten
være bedst at have line på, for at have en anelse
kontrol, indtil den første selvkontrol er etableret
og du selv har lært hundens grænser.
Sideløbende træner I kontakt og andre simple
øvelser, så som giv pote, snudedut på hånd osv.
Dette er både samarbejdsopbyggende og derudover nogle simple øvelser, som kan bruges senere.
Efterhånden som hunden bliver bedre, rykkes
principperne ud i det virkelige liv. Hunden er
ikke løs i denne tid, man har den altid i line, da
dens adgang til spændende oplevelser skal kontrolleres – den skal ikke bare selv vandre på må
og få og hygge sig med at vælge dig fra. Sørg for
at kalde på den, hver gang du ser noget, der er
spændende i hundens øjne (fx lygtepæle, træer
og andre ujævnheder i terrænet, hunde, mennesker osv.). Samme regler gælder som indenfor,
vi arbejder efter succes! Kald, mens der stadig
er en stor chance for, at den reagerer. Med tiden
bevæger I jer tættere på disse objekter, før der
kaldes og efterhånden bruger du måske en længere line, så der også kan arbejdes med afstanden mellem dig og hunden (husk ALTID en sele,
når hunden er i lang line, så der ikke kommer
nakkeskader på den konto).
Hver gang, der er kaldt på hunden, skal den spise en godbid – og den får IKKE lov til at gå videre, førend godbidden er spist!
Dette er et vigtigt element – godbidder/mad er
en naturlig forstærker for alle hunde og er derfor
’nemt’ at lære hunden at elske. Det her er af-
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Hvad er en belønning? Et definitionsspørgsmål?
andre hunde, fuglejagt m.m.”. Vi har øget sandsynligheden for den adfærd, det er, at spise en
godbid – og godbidden er derfor pludselig blevet
en belønning!
Men først den dag, indkaldet er sikkert i lang
line, lader du hunden gå helt løs, uden langline
efter sig – ikke før.

Konklusion

 er findes næppe den hanhund, der ikke
D
sætter pris på at snuse - dette er også en
mulig belønning!
tensmaden – dufte og andet er desserten. Nu forstærker vi, at hunden har spist sin aftensmad,
ved at give den ”værsgod” til desserten.
Når I kommer til den lange line, skulle hunden
og du gerne være så sikre, at du aldrig kommer
til at kalde, når succesen ikke er sikker. Kommer
du alligevel til det, skal du følge efter hunden, så
den ikke lærer, at det er linen, der kontrollerer
den (selvfølgelig medmindre den skal til at gøre
noget farligt eller vil være til gene!). Linen skal
KUN bruges til at forhindre hunden i at gøre noget, du ikke vil have (såsom at løbe ud på en vej
eller over til en løbsk tæve). Efterhånden som
den bliver bedre, behøver du ikke at holde i den
lange line, men kan lade den være tilkoblet på
hunden – så har du stadig nemmere ved at få fat
i hunden.
Det aller sjoveste ved denne metode, er den dag,
hvor hunden pludselig glor på dig, når du siger
”værsgod”, og siger ”Hallooo?! Jeg vil gerne
have lidt mere aftensmad?” Det er ganske surrealistisk!
Det, der sker, er nemlig en klassisk betingning
– vi har forstærket godbidden, så hunden efterhånden synes den smager lidt af ”tævetis og

20

Hvad der er en belønning, eller en forstærkning,
er individuelt fra hund til hund - derfor skal man
som hundeejer altid være opmærksom på ens
egen hund og ikke altid på, hvad ”andre gør” selvom man klart kan hente inspiration der.
Altså er det altid muligt at finde en mulighed for
belønning, hvis man overvejer, hvad der gør ens
hund glad i forskellige situationer og bruger dette - i sidste ende kan man også ændre hundens
opfattelse af, hvad der egentlig er en belønning!
På denne måde, kan vi gøre en hund, der for
eksempel ikke er specielt godbidsmotiveret til en
godbidsmotiveret hund.

F rihed! Nok den bedste gave, vi kan give
vores hunde!

Historier
Adoptivmor med hjerte…
Dette er historien om en Berner Sennen tæve fra
kennel Amazing Tiklo, der fik 4 skønne labrador
plejebørn…
Vores tæve Amazing Tiklo’s Crush on You
”Chantal” gik i fødsel en søndag. Hun have besluttet at føde i vores seng i soveværelset, og
som der står i bogen ”Hvalpe på vej…” lad dog
tæven føde, hvor hun gerne vil – så det har vores
altid fået lov til.
Alt forløb så fint slimproppen var gået, vandet
gik, og stille og roligt begyndte veerne at komme. Efter at have haft presseveer en lille halv
time, blev Chantal mere urolig – ned på gulvet og
hoppede lige som rundt på bagdelen. Jeg tænkte,
så nu kommer de sidste presseveer, men ak nej…
så jeg kontaktede dyrlægen, og vi kørte afsted.
Da vi kom ind til dyrlægen kunne han mærke en
hvalp i fødegangen, men den lå forkert, så han
hjalp hvalpen ud sammen med Chantal – desværre kunne vi ikke få liv i ham – rigtig rigtig
trist – for vi vidste, at der kun var to hvalpe i alt.
Vi blev inde ved dyrlægen og ventede på, at Chantal skulle begynde at få presseveer igen, så den
sidste hvalp kunne komme ud, men der skete intet, hun lå bare roligt på gulvet ved os. Efter to timer synes dyrlægen, at nu måtte vi nok beslutte,
hvad vi skulle gøre. Han spurgte flere gange ind
til, om jeg var sikker på, at der var to hvalpe, og
det var jeg, for Chantal var blevet røntgenfotograferet to gange. For at se hvor og hvordan hvalpen
lå, blev der taget et røntgenbillede – og her kunne
vi se, at den slet ikke var på vej mod fødegangen.
Dyrlægen frygtede lidt om den var i live – men
UD skulle den jo uanset, så spørgsmålet var, om
vi skulle give Chantal noget ve-stimulerende, eller om hun skulle i kejsersnit. Vi tog hurtigt beslutning om kejsersnit – var hvalpen i live, var
det nok den sikreste måde at få den ud på.
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Pyh ha, jeg synes der gik uendeligt lang tid –
tankerne flyver gennem hovedet, var hvalpen
i live, og hvis den var, ville det jo blive en lille
singlehvalp, så jeg var allerede begyndt at forestille mig, hvordan vi kunne give den de bedst
mulige første 8 uger…
Da døren til operationsstuen gik op, tror jeg virkelig jeg holdt vejret – det skal siges, at det var
Chantal’s første ”kuld”, da hun tidligere var gået
tom, og jeg ønskede SÅ brændende en tævehvalp efter denne kombination, så da dyrlægens
assistent kom ud og sagde, at hun havde en lille
en, der gerne ville gnubbes – fik tårerne totalt
frit løb. Jeg stod længe og gnubbede den lille
hvalp i håndklædet, men jeg kunne simpelthen
ikke tage mig sammen til at kigge, om jeg her
midt i alt det triste, skulle være så heldig, at det
var en tævehvalp – men det var det… Hold da
op, det er længe siden, jeg har tudet så meget…
Så langt så godt – nu skulle vi bare have Chantal godt ud fra operationsbordet og så hjem. Det
kom hun og vi kunne endelig tage hjem med
mor og ”barn”…
Hjemme i den store hvalpekasse, der er 150 x
150 cm, synede det lille væsen og hendes mor
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ikke meget. Vi har aldrig haft en singlehvalp før,
så jeg begyndte at skrive med nogle Berner Sennen opdrættere, som havde haft sådan et lille
enebarn, for at få gode råd og ideer til at socialisere den lille pige bedst muligt de første 8 uger…
Generelt så er der noget helt forkert ved, at sådan en lille hvalp skal ligge alene ved sin mor.
Ingen andre hvalpe at putte ved, ingen kropsvarme fra søskende, ingen legekammerater til
en rask gang bøllebank og ingen konkurrence
om først at nå den bedste pat osv.
Pludselig slog det mig, at jeg på et tidspunkt
have set noget på FaceBook, der hed ”Ammestuen”. Jeg tænkte, der kunne da ikke ske noget ved
at prøve, så mandag morgen skrev jeg, at min
tæve havde fået en singlehvalp, og hvis nogen
manglede en amme, så var der måske en mulighed hos os. Der gik kun 1½ time, så var der
svar fra en opdrætter i Nordjylland, at hendes
3 årige tæve var død fra 5 labrador hvalpe – de
var nu tre dage gamle, og de havde givet dem
sutteflaske.
Allerede samme eftermiddag kom de 5 hvalpe
ned til os, de skreg sådan på vej i bilen, at vi ikke
kunne høre hinanden. Da de kom startede vi med
at give dem flaske i et anneks vi har. Tænkte, det
ikke var godt at præsentere vores tæve Chantal
for sådan en flok skrigende, glubske hvalpe. Der
kom hurtigt ro på, og jeg lagde en af dem ind på
mit bryst i håb om at give den noget duft af mig.
Så gik jeg over til kassen og satte mig stille og
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roligt ned ved Chantal, som lå i sin kasse. Hun
kiggede, snuste og lyttede intenst, men da jeg
forsigtigt ville lægge den lille hvalp ned ved hende, knurrede hun. Hm… Hvad nu…
Det skal siges at Chantal er min mands hund, og
at han kan praktisk talt kan ”overtale og tale”
Chantal til alt med sin rolige stemme. Heldigvis
kom Jens hjem i det samme, så han overtog arbejdet med at præsentere de små moderløse for
Chantal – og så gik det stille og roligt, dog stadigvæk med en vis skepsis fra Chantals side ;o)
De måtte nemlig godt få mælk – men hun ville
hverken nusse, røre eller slikke dem. Da alle var
lagt til og havde fået mælk, smurte vi lidt leverpostej på halerne af de små labrador, og det hjalp
– nu fik adoptivmor lyst til at slikke hvalpene ;o)
Efter godt et døgn var Chantals adoptivmorhjerte fuldstændig tøet op, og hun behandlede nu de
fem labrador hvalpe, som var de hendes egne.
Dagen efter plejebørnene var ankommet, lavede
hun dog lige en lille sjov ting … Jeg sad i stuen
og læste, og pludselig kom hun ind til kassen,
gik meget målbevist op, tog hendes egen hvalp
i munden, og gik resolut ud af stuen med den.
Jeg kunne dog kalde hende stille og roligt tilbage
igen … Det var vist bare en lille ups’er - gad
vide om hun havde planlagt at hvalpen og hun
selv skulle bo ude i den hule, hun tidligere havde
gravet dybt ind under rosenbedet.
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Alle 5 havde nået at få råmælk ved deres mor,
inden det gik helt galt, men den ene af de 5
adoptivhvalpe havde svært ved at sutte, så den
haltede bagud og da den var lille i forvejen besluttede i samråd med opdrætteren, at de skulle
hente den hjem, og så ville de prøve at flaske
den op. Det skal siges, at den i skrivende stund,
klarer det så fint og trives i bedste velgående hos
opdrætteren. Når de var på besøg hernede, var
den jo også med i legestue og fik herved lidt socialt samvær med sine søskende.
I den skrivende stund er hvalpene nu 8 uger
gamle og sluset ud til nye familier. Det har virkelig været en oplevelse, og der har ikke været
nogle problemer, hverken med hvalpenes maver
eller lignende.
Det, både at være adoptivhjem og det hjem der
i en periode giver deres hvalpe fra sig, kræver
også, at man har tillid. Tillid til at tingene bliver
gjort, som man selv gerne ville have gjort det,
at hvalpene bliver passet, får opmærksomhed /
kærlighed, får sund kost, får klippet negle, bliver socialiseret, og at de bor trygt og varmt i
deres midlertidige hjem. Derfor er kommunikationen mellem de to parter meget vigtig.
Det her forløb er gået helt fantastisk, men også
her har FaceBook haft sin berettigelse og været
en del af det. Vi har herfra næsten dagligt lagt
billeder op af hvalpene, og vi har de første 3 uger
dagligt fremsendt vægtskema, så familien der
havde deres hvalpe i pleje, kunne følge med og
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fornemme at alt gik rigtigt til. Den eneste aftale
vi har lavet er at hvalpene var her på opdrætterens ansvar – andet har ikke været nødvendigt
for os ;o)
Hanhundeejeren og rigtig mange både labrador
og berner sennen folk har også fulgt hvalpene
på sidelinjen, så der er også kommet mange nye
dejlige bekendtskaber ud af det.
Nu håber jeg bare, at vi herfra kan få lov til at
følge de små skønne labradorhvalpe i fremtiden
– de er jo blevet en del af os.
Herfra skal der lyde en tak til labrador opdrætteren som viste os tillid til at tage vare på deres små guldklumper. I virkeligheden er det jo
en win-win situation for begge parter, hvalpene
uden mor og den ensomme singlehvalp, der skulle have været alene i 8 uger - kun omgivet med
bamser i den store hvalpekasse ;o) Nu fik vores
lille pige nogle rigtig lækre små halvsøskende, at
dele de første uger med og de fik en mor…
Denne WIN-WIN situation kan varmt anbefales,
hvis nogle skulle være så uheldige at komme i
tilsvarende situation.
Citat fra labradoropdrætteren: ”Turen gik til
Arnborg med en kurvfuld af hylende hvalpe. Ja
den dag vil vi aldrig glemme. Men en efter en fik
de lov til at komme til mælkebaren hos Chantal.
Vi kørte hjem igen, med håb, for I virkede som
nogle rare mennesker. De første døgn var selvfølgelig kritiske, men kun en af dem måtte hjem
igen. (Den lille der ikke kunne sutte)”.
”Siden har vi besøgt jer en gang om ugen og
fået større og større respekt. Vi takker jer også
for jeres store gæstfrihed. I har givet hvalpene
en opvækst med så meget kærlighed, omsorg,
mange oplevelser og ikke mindst fik de en rolig, tålmodig og kærlig hundemor. Chantal er en
fantastisk hund. Vi fandt simpelthen Danmarks
bedste sted. Vi er jer dybt taknemmelige”.
Tine Kloster, Kennel Amazing Tiklo
– opdræt af Berner Sennen
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Rosa sov bare stille ind

Rosa, der 14 dage tidligere var blevet 12 år, sov
stille og roligt ind, liggende på stuegulvet. Hun
havde det sidste år haft dårligt hjerte og nyrer og til sidst blev det ikke til de store lufteture,
men hun havde det ellers fint. Vi havde været
ude at gå med Thuja, vores snart 9 årige berner
og lod Rosa ligge på stuegulvet. Hun kunne så
få en tur i haven, når vi kom tilbage, men Rosa
ville det anderledes. Hun var sovet ind, og det så
fuldstændig ud som om, at hun blot lå og sov.
Tydeligt at hun ikke havde haft nogen smerter,
men hjertet ville ikke mere.
Vi fik ringet til dyrlægen, hvor den automatiske telefonsvarer henviste til Odense Dyrehospital. Rosa blev lagt i et tæppe og lagt i ba-

gagerummet i min bil. Næste formiddag kørte
jeg hende så ind til dyrehospitalet, og hun blev
afleveret til kremering. Stadig lå hun fuldstændig, som hun blot sov. Vi fik lov til at sige farvel
til en dejlig hund på den mest rare måde, hvor vi
ikke selv skulle tage beslutningen, men naturen
bestemte, at nu var det nu.
Vi skulle nu ikke mere opleve, at Rosa kom og
stak hovedet ind imellem benene og heller ikke
opleve, at hun sagde vov, når klokken var 16, og
det var tid til eftermiddagens tur i skoven, der
dog den sidste måned blot blev en tur i haven
eller i skovkanten.
Både Rosa og Thuja er købt hos Magdalena Lindegreen, Duevangs Kennel.
Indsendt af Erling Jensen

På ”tur”
Den 27. April var vi nogle basser der tog vores
mennesker med på tur. Vi havde sat et møde op
med en flink læge, der skulle fotografere os. Lægen var den rare doktor Gunner Gram i Rødding.
Vi havde rigtig gjort os pænt i stand til fotograferingen, fået klippet neglene og friseret pelsen.
Men da vi kom ind til lægen, var der slet ingen
store kameralinser, blitz eller noget? Det kunne
vi nu ikke forstå. Lige pludselig blev vi bare så
frygtelig trætte. Da vi vågnede igen, må de have
fjernet de store kameraer, for vi kunne stadig
ikke se dem. Men som I kan se på billedet, var
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vi alle meget trætte bagefter. Ak ja, det er hårdt
at være fotomodel...
Poteklask og Bernerhilsner
Kenzo, Ricco & Hermann”

Historier
Water-walking i Kvie Sø
Når kalenderen viser april, er det tid til at finde
waders frem og tjekke vandtemperaturen i Kvie
Sø.

I perioden fra april - september/oktober er vi en
flok bernerfolk i Grindsted-Skovlund-Varde-området, der nyder at water-walke med vores hunde i Kvie Sø.
Vi er så heldige at have Kvie Sø, som er en af
de næringsfattige, rene søer i Danmark, tæt på
hvor vi bor. Badevandskvaliteten i Kvie Sø har
den højeste klassifikation: UDMÆRKET.

Historier

arbejder. Når vi går
i Kvie Sø har vi ikke
den samme mulighed
for kontrol, men kan
veksle mellem lavt og
dybere vand og derved påvirke forskellige muskelgrupper.
Til gengæld kan vi nyde en tidlig forårsmorgen
kl. 6.00 i solopgang og fuglesang og hunde og
-folk, der nyder hinandens selskab og samtidig
får lidt god motion.

Kvie Sø byder også på ”PANDEKAGEHUSET”
som er kendt og anvendt af mange bernerfolk til
”træf og hygge”.

Vi starter med en rask gåtur på stien rundt om
søen, for lige at varme hundene op og går så
i vandet sammen med hundene. I starten af
badesæsonen er hundene kun i vandet i kort
tid, hvor vi veksler mellem vandet og frit løb
på søbredden. Når vi kommer længere hen på
foråret og vandtemperaturen stiger, dropper vi
waders og går med hundene i vandet i længere
perioder. Hundene elsker det - vi elsker det!
Når Water-walking bruges af hundeejere fx som
genoptræning, foregår det i en indendørs vandtank, under forhold, hvor man kan styre belastningen og kan kontrollere hvilke muskler der

Og jo, - det sker - at en waterwalking-tur afsluttes med en pandekage, når vejret tillader at
hundene kan ligge og tørre i sol og varme. Efter en eller flere pandekager - er vi således nødt
til at aftale en ny tur - så vi kan få de kalorier
brændt af 

På vegne af Kvie Sø Water-walking Laug
- Anni Smedsgaard og Gitte Høy Nielsen
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Vognkørselsdag
Vi har afholdt vognkørselsdag den 2. maj. Med
stor opbakning fra vores medlemmer, kunne vi
denne dag mønstre 13 hunde og 20 mennesker.
Dejlig at så mange havde lyst til at bruge tiden
på en anderledes måde at træne sin/sine hunde
på. Heldigvis var vejret med os.
Vi fik John Sørensen til at bruge en hel lørdag
sammen med os og hundene. John har en stor
erfaring med vognkørsel her i Danmark og Sverige. John startede dagen med at gennemgå de
forskellige vogne og hvordan selen skulle sidde.
Derefter var det vores tur til at få hundene overbevist at vogne ikke var noget farligt noget. For
nogle hunde gik det helt uden problemer, andre
skulle lige have lidt til at vende sig til vognen.
Der var nogle der startede med at have en snor
på hver side af hunden og for enden af snorene
var der en tom dunk. Hunden kunne på denne
måde vænne sig til berøringen og lyden. Vi er
sikre på at der var nogle meget stolte hundeejere
i blandt os, da dagen var slut.
Så blev det middag og grillen blev tændt op. Vi
skulle nemlig have Steg-burger med rødkål. Så
der blev tilberedte en meter steg med sprød svær.
Det smagte dejligt 
Efter middagen stillede John alt hans udstyr op
på banen. Der var en bro, en tunnel, havelåge
og kegler til slalom. Derefter fik vi en rundgang
med hans egn hund. Han gennemgik hvad man
skulle kunne til en prøve. Der er nok et stykke
vej, før vi kan komme til prøve 
Så var det vores tur igen. De hunde som var
blevet dus med vognen, kunne nu prøve de forskellige forhindringer. Det gik rigtigt flot, flere
hunde var over broen og igennem tunnelen.
Dagen sluttede vi med kaffe og Grethes kage og
Torbens Slåensnaps. Tusind tak for en dejlig dag
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til jer alle sammen, og tak til Connie Norup for at
hun ville have os på besøg.
Med venlig hilsen
Nørbølling træningsplads &
Bernerpladsen Als og Sundeved

Bernerpladsen Als/Sundeved

Bernerpladsen Als/Sundeved
Årets sensommertur står for døren og denne
gang går turen til Sottrupskov v. Sønderborg.
Kom og oplev en tur langs det skønne Alssund
krydret med oplevelsen af at se en kopi af Nydambåden. Båden blev fundet for 150 år siden i
Nydammose og originalen findes nu på museum
i Slesvig.
Foreningen som har stået for projektet vil være
til stede og vil fortælle om hvordan man magtede at genskabe denne del af den danske kultur
historie.
Oplevelsen bliver selvfølgelig krydret med forhåbentlig godt vejr og ringriderpølser som sælges

til et rimeligt beløb. Sørg selv for jeres drikkevarer og en tilmelding senest søndag den 6.
september.
Turen foregår lørdag den 12. september fra kl.
10.00 og vi mødes på parkeringspladsen for enden af Sottrupskov. (GPS: Sottrupskov 28 6400
Sønderborg) og fortsæt lige ud så kommer parkeringspladsen på venstre hånd.
Tilmelding sendes til Ib Frost:
Mail: ib.frost@bbsyd.dk
Mobil: 28604406
Vel mødt
Bernerpladsen Als og Sundeved

Træning

Kontakt

Opstart i 2015 og andet nyt vil blive annonceret på vores hjemmeside.

Ib Frost 2860 4406.

Elmebjergs Berner Django Dazzler (Django) og er 20 måneder
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Bernermarked

Bernermarked
Træningspladserne i Suså, Køge og Ballerup-Skovlunde inviterer igen til BernerMarked
med skue og officielle LP-prøver (alle racer) på
Køge Træningsplads.
Det foregår lørdag 1. august 2015.

Der er inviteret 2 LP-dommere, da vi forventer et
stort antal deltagere; herunder en del elite-hunde.
De 3 træningspladser holder TRÆNINGSTRÆF
søndag 27. september 2015 på pladsen i Ballerup-Skovlunde. Hvem vinder MIRA-pokalen i år?

Lørdag 1. august 2015

Arrangør:Træningspladserne i Suså, Køge og Ballerup-Skovlunde.
Træningspladsen i Køge, Bregnegårdsvej 2, Ølsemagle.
Skuedommer:
Tenna Bihlet Dahl.
Ringassistent:
Fie
LP-dommere:
Marianne Jensen og Erik Sørensen
LP-prøveledere:
Niels-Henrik Jakobsen
LP-ringassistenter: Ivan Madsen og Karin Schlichter
Pladsen åbner kl. 8:30, og bedømmelserne starter kl. 10:00.
Har du aldrig udstillet før, er der ringtræningskursus kl. 9:30.

LP-prøver: åben officiel for alle racer.

Du kan tilmelde til følgende klasser:
Baby, hvalp, junior, mellem, åben, champion, veteran
og ”X-factor” *).
Endvidere: barn og hund, junior, par samt officiel LPprøve (alle racer).
*) ”X-factor” er en ”for sjov-klasse” for hunde med
DKK-stambog, der har SYNLIGE avlsudelukkende fejl.
Skuepris:
150 kr.
Parklasse:
50 kr.
Juniorhandling:
50 kr.
LP: 1. hund
360 kr.
2. hund
300 kr.
3. hund
250 kr.
Melder du til LP, får du skuet gratis.

Under hele skuet vil der
være mad og drikkevarer
til rimelige priser

Efter skue er der konkurrence:
hund og fører udklædning.

Skue tilmelding senest 1. juli 2015.

LP-tilmelding: via www.hundeweb.dk - senest 6. juni 2015.

Skuetilmelding (Google ”Bernermarked”):
http://susaa-dbsk.wix.com/bernerm#!om-bernermarked-2015/c1e2o
Indbetal på: Reg.nr.: 4865 Konto: 4865 047 770
Skriv tydeligt hvad indbetaling dækker (hundens navn-skue-LP)
Version 1.1
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Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed
Nu nærmer vi os igen den skønne sommertid, og
dermed også ”ferielukning” på træningspladsen,
med sommerafslutning tirsdag 16. juni 2015.
Start efter sommerferien tirsdag 18. august
2015.

Da vi har hørt, at der er hvalpe ”til levering” først på sommeren, vil der være mulighed
for hvalpemotivation for de små
hvalpe hen over sommeren. Ring/skriv til Ole,
hvis du er interesseret (bslydighed@gmail.com).
Så ser vi, om der er nok til at danne et hold på
omkring 5 hvalpe.

Kontakt
Irma Jensen på 36 75 11 24
Ole F. Nielsen på 39 67 26 62
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Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN

Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN
I skrivende stund er efterårs sæsonen endnu
ikke planlagt. Men vi starter op medio august,
som vi plejer. Hold øje med hjemmesiden - berner-sennen-fyn.dk og facebook gruppen - Berner Plads Fyn.
Vi ønsker alle både hunde og mennensker er rigtig god sommer!
Og vi glæder os til, at se alle igen til august!

30

En frisk og regnvåd aftentur i Odense centrum.
Vi gik igennem Munke Mose ved Odense Å, op
gennem gågaderne og samledes på Flakhaven i
aftensol. Vi gjorde lykke i gågaden, flere forbipasserende havde glade smil og kommentarer til
os. Vi var en blandet flok fra klubben; hvalpe på
6 mdr og op til alderspræsident på 10 år.
Tak for en go tur
Pia og Niels Juel Johansen
Og FREJA

Efterårstræning

Kontakt

Efterårssæsonen starter onsdag den 26.
august 2015 - se hjemmesiden www.berner-sennen-fyn.dk for information om hold
og tidspunkt.

For yderligere oplysninger og evt. tilmelding – benyt vores hjemmeside:
www.berner-sennen-fyn.dk.

Nyt fra Bernerpladsen i Haderslev

Nyt fra Bernerpladsen i Haderslev
Kors, hvor er det svært at få hundeførerne
til at se i kameraet på samme tid!

”Svømmesøstre”

 vømme-veninderne Zakili´s Figne fra Fazille og
S
Regina.
 er var flot Berner-deltagelse til DKKs Lydigheds
D
og Rally Stævne i Esbjerg den 14/5 2015. 5 Bernere
i Rally Begynder og 1 i LP1, 3 af dem fra Haderslev.
På billedet fra venstre: Kjær’s Easy Rider bestået
med 81 point, Kjær’s Dancing With Charlie 1. Præmie i LP1 med 162,5 point, Zakili’s Figne af Fazille
bestået med flotte 99 point og 4. Vinder af 34 samt
Regina, der desværre ikke opnåede en ”Pind”.

”Høne”

 akili´s Figne fra Fazille kan ikke lade sit kødben
Z
være ubevogtet ret længe!!! Fru Høne står ventende
på spring.

Bernerengens Aslan leverer brænde til naboen.

 illedet er fra dagen hvor Kjær´s Lucy in the sky
B
with Diamond flytter ind hos Kjær´s Dancing with
Charlie´s ”Mormor og Morfar” og han luskede lettere
forurettet rundt, mens han holdt øje med om hans”morfar´s” Null bliver helt opbrugt af Lucy.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Træning

Kontakt

Vi mødes til gåture, tager til hundesvømning eller træner forskellige steder. Det
fremgå hvor og hvornår på hjemmesiden:
bernerpladsen-haderslev.dk.

Joanna Mandau
Fredstedvænget 29, 6100 Haderslev
Tlf.: 2992 9086
joanna@berner-mandau.dk
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Billeder

Billeder
Bernerpladsen i Køge
Arrangementer på Køge træningsplads 2015
21/3 2015	Togtur - Vi mødes på Jersie Station
kl. 11:00. Frokost i Klubhuset
9/4 2015	Sommertræning begynder torsdag
kl. 19:00
13/6 2015 Mosehuset/Pandekagehuset
1/8 2015 Bernermarked
29/8 2015 Troldanden Hvidovre Havn
27/9 2015 Træningstræf Ballerup
3/10 2015	Vintertræning begynder lørdag
kl. 11:00

28/11 2015 Julefrokost
5/12 2015 Juleafslutning
9/1 2016	Kl. 11:00 Starter træningen op
igen, efter juleferien
Der kan forekomme ændringer.

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

Jalthe til vognkørsel

Nice Leckie van de Klaverhoeve
posserer for fotografen
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femårige Kozmo elsker at træne rallylydighed
– her er det en rallyexpert øvelse, der er en fremadsendelse
til et felt, hvor 2/3 af hunden skal være indenfor feltet ved dæk.
Ikke helt let for en stor bernerdreng

Bernersennen Nordjylland

Bernersennen Nordjylland
Vi har været på bytur/Miljøtræning i midtbyen.
Vi hyggede med en tur rundt i Aalborgs gader,
omkring grønttorvet, havnen og gågaderne.
Et par udvalgte steder lavede vi lidt lydighedstræning, hvilket trak en del opmærksomhed fra
forbipasserende. Og der var flere som skulle høre
hvad det var for en hund og kommenterede på
at så stor en hund nu var meget lydig. Så det var
både træning og reklame.

Vi har de sidste gange til træning haft meget
rally på programmet og det er dejligt at se både
hunde og fører udføre de sjove øvelser med tungen lige i munden.
Snart er der sommerafslutning, her håber vi på
stort fremmøde og nogle hyggelige timer med
både hunde, fører og familier.

Turen sluttede med lidt hygge på Søgaards bryghus med lidt koldt til ganen.

Træning
Vi har altid plads til nye medlemmer og
hunde, så skulle i være interesseret så kontakt os endelig eller mød gerne op lørdage.
Som noget nyt i 2015 vil både hvalpe og
voksne træne samtidig. Så alle træner kl.
10.00.

Kontakt
Se oplysninger på
www.bernersennen-nordjylland.dk
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Nyt fra Bernerpladsen Nordsjælland

Nyt fra Bernerpladsen Nordsjælland
Træningspladsen
Da træningspladsen ligger lige op ad en skydebane og der kommer små fly i luften, får hundene lært, at det ikke er farligt. De fleste hunde
lægger slet ikke mærke til det.
For kørselsvejledning se vores hjemmeside – ved
at følge linket på DBSKs hjemmeside.

Mosedagen
Den 14. juni er der aktivitetsdag i hele området.
Det er en dag hvor alle foreningerne laver aktiviteter for hele familien. Borgmesteren holder tale,
der bliver blæst i jagthornene og så foregår der
en masse rundt omkring. Der er opgaver til børnene og medaljer og tag endelig hundene med.
Det plejer at være rigtig hyggeligt.

på os. Det bliver også muligt at slappe af og få
en kop kaffe.

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

Opfordring
KOM NU UD PÅ TRÆNINGSPLADSEN! Vi kan
sagtens være mange flere! Aktive medlemmer
savnes til at holde liv i træningspladsen!

Gåtur i helsingør
Søndag den 6. september har vi gåtur/miljøtræning i Helsingør. Vi mødes foran stationen kl.
11. Her skal vi opleve togene, gå igennem dem
og derefter en tur op i gågaden. Her kommer vi
til at få en masse oplevelser for forretningerne
har åbent og der er sikkert mange der vil hilse

Træning
Vi træner hver søndag fra kl. 9.30-11. Sidste træningsgang i denne sæson er søndag
den 14. juni.
Efter sommerferien starter efterårssæsonen den 23. august.
Hvalpemotivation / træning er kl. 10-11.
Det vil til dels foregå som træning og derefter ”legestue”.
Alle andre træner kl. 9.30 – 11. Det vil
være alm. lydighedstræning, spor, fremadsendelse, rally m.m.
I er selv med til at bestemme hvad træningen skal indeholde.
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Kontakt
Har Du spørgsmål, forslag til en ny aktivitet eller andet, kan Du kontakte Kate på
email: katemadsen@post.tele.dk eller på
tlf. 48177198 / 51206675.

Nyt fra Nørbølling træningsplads

Nyt fra Nørbølling træningsplads
Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 er der sæsonafslutning på Nørbølling træningsplads. Der vil
den aften være forskellige aktiviteter og selvfølgelig vil der være gang i grillen.
Tirsdag den 18. august kl. 18,30 starter efterårssæsonen. Man kan komme for 350 kr. for en
sæson eller men kan træne for 35 kr. pr. gang,
hvis man ikke kan de fleste gange på en sæson.

Berner træningspladsen Nørbølling ønsker alle
en god sommer. Husk skue i syd den 8. august.
Vær opmærksom på at hundene ikke får det for
varmt i sommerheden, et svalende bad er altid
godt i varmen.

Træning

Kontakt

Tirsdag den 14. april starter vi op med aftentræning.

www.bernerpladsen-sydvest.dk

Man kan komme for 350 kr. for en sæson
eller men kan træne for 35 kr. pr. gang,
hvis man ikke kan de fleste gange på en
sæson.

Johnny Rasmussen:
7592 2902 eller mobil: 2049 6777
Email: tzatzikirasmussen@gmail.com
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Træningspladserne i syd
inviterer til SKUE I SYD
Lørdag den 8 august 2015 kl. 10.00
Træningspladsen Bromindevej 12 6650 Brørup

Skue

Lydighed og Rally

Baby klasse: 3-6 mdr.
Hvalpe klasse: 6-9 mdr.
Junior klasse: 9-18 mdr.
Mellem klasse: 15-24 mdr.

Der kan tilmeldes til (Uofficiel) LP i klasserne:
Hvalpe
Begynder
LP1
LP2
Der kan tilmeldes til (uofficiel) rally prøver i klasserne
Begynder

Åben klasse fra: 15 mdr.

Champion klasse fra: 15 mdr.
Veteran klasse fra: 8 år.
Golf klasse: Fra 3 mdr.

Øvede

Udstillingsdommer: Hans Erik Pedersen, LP dommer: Kirsten Christiansen, Rally: Lars Larsen.
I golf klassen må du tilmelde hunde med mindre handicaps, du skal blot skrive på tilmeldingen, 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.
Pris pr. klasse 175 kr. for én hund. 150 kr for efterfølgende hunde fra samme husstand.
Golf klasse 125 kr og veteran klasse gratis
Tilmeldingsgebyret kan overføres via netbank til.:
Reg.nr.: 8012 Konto nr.: 1062220 (Sydbank)

Praktiske oplysninger
Tilmeldingen (inkl. Betaling) til skuet ske senest søndag den 19 juli 2015. Vi ønsker én tilmeldingsblanket pr. hund, pr. klasse. Tilmeldingsblanketter findes på Nørebølling træningsplads
hjemmeside: http://www.bernerpladsen-sydvest.dk/. Tilmeldingen bekræftes pr mail når betalingen er bekræftet på kontoen.
Der er tilmelding til barn og hund samt parklasse på dagen.
Nummerskilte / startnummer vil blive udleveret på dagen.
Tilmeldinger sendes til Bent Jacobsen: Email: julius_samson@hotmail.com, mobil 40 35 51 90.
Vi starter grillen og der vil kunne købes forskellige ting til middagen samt drikkevarer.
Der vil blive afholdt Amerikansk Lotteri, med mange præmier.
Alle sponsorpræmier er selvfølgelig velkommende, både små og store.
For yderligere oplysninger og henvendelser kontaktes:
Johnny Rasmussen Tlf.: 7592 2902 / 2049 6777.

Venlig hilsen
træningspladserne Als Sundeved, Vejle og Nørbølling
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Nyt fra Suså Træningsplads

Nyt fra Suså Træningsplads
Lydighed og Rally træning:
Der trænes fortsat lystigt. Alle både de to og fire
benede, går op i det med højt humør og stor engagement. Der er heldigvis mange, der finder vej
til træningspladsen, men skulle der være nogle nye som gamle, der har lyst til at komme og
være med til træning, er I altid velkomne.
Vi afholder arbejdsdag på træningspladsen den
2/6-15 uden hunde, hvor vi kan få vedligeholdt
vores træningsplads.
Denne træningssæson slutter den 23/6-15, hvor
vi holder lidt afslutningshygge.
Efter sommerferien starter vi op igen den 25/815.

Vi vil allerede nu gøre
opmærksom på Berner
nattrim i år bliver den
30/10-15, hvor temaet i år
er Halloween, så sæt allerede
nu kryds i kalenderen.

Ringtræning
Forårets udstillinger er ovre og det vil ringtræningen også være ved udgivelsen af dette blad
Det har som altid været super hyggeligt. Og fra
vi startede hele ringtræningsforløbet til nu, ja,
hvad kan jeg sige, jeg er imponeret. Hver kursist
har rykket sig så meget. Man bliver nød til at
lære at gå før man kan løbe. Derfor kan træningen virke langsom og detaljeret i den forstand,

Så er der fri leg
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Nyt fra Suså Træningsplads
at man muligvis ikke føler man kommer nogen
vegne. Men resultatet for enden af tunnelen
er tydeligt. Vi er så glade for at se de store re-

sultater. Og vi glæder os
endnu mere til at se de
fremtidige resultater for
vores dejlige og dygtige
kursister.
Efter sommerferien starter
ringtræningen op igen. Formentlig September. Men hold øjne og øre åbne
på vores facebook- og hjemmeside, for opdateres
og information om opstart.

Rufus og Money hygger

Hyggeligt besøg af Balou

Kasper og Emma træner

Træning

Kontakt

Lydighedstræning

Facebook:
Suså Træningsplads DBSK

Tirsdage:
Hvalpe kl. 18:00
Voksne kl. 18:30
Adresse: Dystedvej 24, 4684 Holmegaard
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Hjemmeside:
http://susaa-dbsk.wix.com/susaa-dbsk

Nyt fra Vejle

Nyt fra Vejle
Sommertræningen kører på med rally og hvalpehold.

Vi har nu fået billederne fra vores vinterafslutning, så her er et par stykker fra en dag med leg
og underholdning. Tak til Jer der deltog i løjerne.

Dagens udfordringer
Æg, belønning, hund og snor



Klar til æggeløb

Holdene ligger taktik

Koncentration

Kontakt

Træning
Vi træner torsdage fra kl. 18.00.
Adressen er:
Gesagervej 68 – 70, Hedensted.

Kontakt
Frank Andersen, 27201345
Lise Kjær, 40842048
mail: lise@kennel-kjaer.dk
www.bernerpladsenvejle.dk
facebook: https://www.facebook.com/
DBSK træningsplads Vejle
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Bernerpladsen Aarhus

Bernerpladsen Aarhus
Træning

Kontakt

Er du endnu ikke kommet i gang med træningen eller venter du hvalp er du altid velkommen. Ring til træneren og få en snak.
Kontaktnumre findes på hjemmesiden.

www.bernerpladsen.dk
Facebook: Bernerpladsen v. Århus.

Sæson 2015 er skudt i gang. Se på hjemmesiden hvilken træning vi tilbyder i vinter og forårs-sæsonen.

Kjær’s Frank Sinatra

Kjær’s Honey Honey

Rufus 2 år gammel
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VildFred (Hansennens Monet)
tager morgenbad i Alperne

Info

Info
Bestyrelsen

Avls- og sundhedsudvalg

Diverse

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

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

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

Næstformand
Karin Nielsen
Østkystvejen 17, Fynshav
6440 Augustenborg
21 78 75 83
info@berneremma.com
Sekretær
Hanne Bank Pedersen
Alidas vej 11
8700 Horsens
25215166
hannebank@stofanet.dk
Kasserer
Frank Andersen
Vinkelager 14, Grejs
7100 Vejle
75 84 13 45
frankhelle@tuknet.dk
Bestyrelsesmedlem
Heidi Dahl Jensen
25 53 16 60
heidi_1976@icloud.com
Bestyrelsesmedlem
Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Gitte Nielsen
20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk

Birte Sommer
Holmsgårdvej 12, Tykhøjet
7321 Gadbjerg
53 53 80 33
birtes67@gmail.com
Joan Kjeldsen
Hovvej 16, Håre
5591 Gelsted
64 78 15 53
kennelegely@mail.dk
Berit Bang-Jensen
28 93 53 63
berit@bb-berner.dk
Ib Frost
28 60 44 06
Ib.frost@bbsyd.dk

Udstillingsudvalg
Lone Thomsen
Råsøvej 5
4160 Herlufmagle
57 64 25 00
kurtoglone@post.tele.dk
Lilian Milek Madsen
Iler Byvej 21
8343 Ans
48 21 14 61
lilian.milek@mail.tele.dk

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

Hvalpeformidler
Finn Katberg
Madsbjergparken 23
8270 Højberg
86 27 61 13
finn.katberg@privat.dk
Dødsregistering og
sundhedsspørgeskema
Erika Bromose
Dystedvej 24
4684 Holmegård
48 36 00 31
fruenshoej@hotmail.com
Redaktør
Nefer Johansen-Ossian
21 94 16 67
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

Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com
Hanne Bank Pedersen
25 21 51 66
hannebank@stofanet.dk
Rikke M. Mollerup
25 32 46 48
berner_azuro@hotmail.com
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Udstillingskalender 2015

Udstillingskalender 2015
DBSK = Dansk Berner Sennen Klub
DKK = Dansk Kennel Klub

ansvarlige overfor ændringer i tilmeldingsfrister
hos DKK eller DKKs kredse.

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

Yderligere oplysninger om udstillingerne findes
på DBSKs og DKKs hjemmesider

For DKK og kredsenes frister henvises til hundewebben på DKKs hjemmeside. DBSK er ikke

Dato

Sted

Dommer

06.06 2015

20.06 2015

Otterup
Klubudstilling
Otterup
Klubudstilling
Vejen

Helge Werner Hagen NO DBSK
Søren Wesseltoft DK
Søren Wesseltoft DK
DBSK
Helge Werner Hagen NO
Joao Vasco Pocas PT
DKK

UDLØBET

21.06.2015

Vejen

Günther Ehrenreich AT

DKK

UDLØBET

15.08 2015

Bornholm

Birte Scheel DK

DKK

16.08 2015

Bornholm

Jens Ramsing DK

DKK

29.08. 2015 Varde

Vincent O’Brien IE.

19.09 2015

Sorø

Frode Jevne No

DKK Kreds
11
DBSK

13.07 2015
Anden frist
(kun online)
20.07 2015 kl. 8.00
13.07 2015
Anden frist
(kun online)
20.07 2014 kl. 8.00
25.07 2015

20.09 2015

Hillerød

Hans Almgren SE

DKK

10.10.2015

Aars

Marit Sunde NO

DBSK

31.10 2015

Herning

Georg Kostopoulos GR

DKK

07.06.2015
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Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere
pr. hund.

Arrangør

Tilm. Frist
UDLØBET
UDLØBET

17.08 2015
17.08 2015
Anden frist
(kun online)
24.08 2015 kl. 8.00
07.09 2015
28.09 2015
Anden frist
(kun online)
05.10 2015 kl. 8.00

Udstillingskalender 2015 / Historier

Udstillingskalender 2015 / Historier

Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilm. Frist

01.11 2015

Herning

Guido Schäfer DE

DKK

21.11.2015

Strib

Kresten Scheel DK

DBSK

28.09 2015
Anden frist
(kun online)
05.10 2015 kl. 8.00
19.10 2015

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

Nice Leckei van de Klaverhoeve passer godt
sammen med den smukke blå himmel

Elmebjergs Berner Django Dazzler (Django) og
er 20 måneder

Jalthe i den smukke forårs skov

Balder på 10 uger
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Afsender
Frank Andersen · Vinkelager 14, Grejs · 7100 Vejle

Amazing Tiklos Everlasting Love - Atell - 8 uger

