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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
Jalthe Amarone d’Italy med sin elskede vand-
apport indsendt af Grethe Lauritzen.

Bagsiden
Kjær’s Josephine nyder det gode vejr indsendt 
af Line Kronborg.

Det er utroligt svært at vælge to billeder ud af 
alle de lækre billeder I sender ind, tak for det.

Begrundelse
Vi har valgt de to billeder fordi, de er super 
godt taget. Og så viser de, at bernere også 
nyder lækkert sommervejr, trods størrelse og 
tyk pels.

Jane og Linda
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Sommeren er nu for alvor over os, og den årlige 
klubudstilling er nu afholdt. Det foregik i vanlig 
stil i godt vejr, og i højt humør omkring ringene. 
Udstillingsudvalget havde endnu engang sørget 
for et rigtig flot og veltilrettelagt arrangement.

Årets klubudstilling var også ”ilddåben” for det 
nye aktivitetsudvalg, der stod for at afholde ral-
ly og LP prøver. Ligesom selve udstillingen gik 
alt også her som smurt. Bestyrelsen sender en 
stor ros til de to udvalg, og en kæmpe stor tak til 
alle der var med til at gøre endnu en klubudstil-
ling helt fantastisk.

Der skal desuden lyde en stor tak til alle der 
valgte at donere deres præmieboner til forsk-

ningskontoen. Dette vil også være muligt på 
resten af DBSK’s udstillinger i år.

Efterlysning af avlshanner til projekt
I forbindelse med dyrlæge Katrine Kirchoffs af-
slutning af sin diplomuddannelse med specia-
lisering i reproduktion hos hund og kat, søger 
hun hanhunde på 2-6 år der har mindst et kuld 
hvalpe. Hundene vil få undersøgt sædkvaliteten 
og der udfærdiges et grundigt spermogram med 
beskrivelse af bevægelighed, koncentration og 
antal af misdannede celler. Læs mere om dette 
på Dansk Berner Sennen Klubs hjemmeside – og 
længere inde i bladet!

Bestyrelsen ønsker jer alle en dejlig sommer.

Gamle præmiekuponer

Som noget nyt, prøvede vi at man kunne donere 
de udgående præmiekuponer til forskning! Det 
blev en stor succes – tusinde tak til alle jer som 
donerede! Vi har besluttet at man fremadrettet 
kan donere såvel gamle som nye præmiekupo-
ner til forskning. 

Sådan donerer du
• Aflevere dem på DBSK udstillinger
• Sende dem til Lise Kjær (se adresse på info-

siden)

Der vil i det først kommende blad efter modta-
gelse af kuponerne, blive oplyst om hvem der 
har indsendt donationer, hvis det ønskes. 

Indsamlet på udstillingen i Hasmark 1.000,- 
TAK til: Kennel Banehaven, Kennel Kjær, Ken-
nel Baloka samt flere anonyme donationer. 

Hvad er formålet med forskningskontoen?
• at fremme forskning inden for kræft eller an-

dre sundhedsproblemer hos Berner Sennen 
• at yde støtte til nødvendige undersøgelser, 

f.eks histo-patologiske eller cytologiske un-
dersøgelser.

• der ydes kun støtte til danskejede DKK stam-
bogførte hunde. 

• der ydes ikke hjælp til behandling.

Clara på 5år og Kjær’s Lucy in the Sky With Diamond
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

Jeg har fået rigtig mange positive tilbagemeldin-
ger på sidste blad, det er jeg/vi meget meget gla-
de for. Jeg har sendt alle roserne videre til Jane 
og Linda de 2 ”sætterhunde” (ja det må det vel 
hedde, når det ikke er sætternisser) og til tryk-
keriet!

Vi har fra sidste blad en del billeder, der ikke var 
plads til, lige som vi også denne gang har fået 
langt mere materiale end pladsen tillader – men 
bare rolig, de indsendte billeder og historier, bli-
ver ikke smidt væk – men bliver gemt til en se-
nere udgivelse, hvor materiale udbuddet måske 
er lidt sparsomt! Det er fantastisk at have så me-
get at vælge imellem, så hold jer nu ikke tilbage.

Jeg håber at du som læser ikke vil holde dig til-
bage med både ris og ros til vores blad og indhol-
det heri – kun med tilbagemeldinger og ønsker 
om ændringer, kan vi blive ved med at holde 
bladet spændende for os alle.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig dejlig sommer og 
vil glæde mig til oktober nummeret, som forhå-
bentlig kommer til at bugne af historier, billeder 
og videoer af Bernere og deres ejere i sommer-
landet!

Nefer

Nice Leckei Van de Klaverhoeve

Berner Emmas Jalthe Amarone d’Italy 
nyder vandet
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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
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
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
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
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

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
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

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

Født Køn Navn Far Mor
26.07.2004 Tæve Favitea’s Nanett Maglód-Falvi Iq Joker 

Junior 
Favitea’s De Merlot

11.08.2004 Tæve Hansennen’s Omega Maglód-Falvi IQ Joker 
Junior

Hansennen’s Gaio

05.09.2004 Han Bernerhøjen’s Gauthier Tannhauser Des hautes 
Vernades 

Tertzo’s Yalta

05.09.2004 Tæve Bernerhøjen ś Gitane 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

12.10.2004 Han Aslaug’s Max Mac 
Corfitzen 

Macis Enzo Aslaug’s Labre Laura

12.10.2004 Han Aslaug’s Maximilian Macis Enzo Aslaug’s Labre Laura
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

27.02.2005 Tæve Zuizuis Goldy (Chili) Nanas Queenie Tertzos Timba
05.05.2005 Han Hansennen’s Pilatus Duevang’s Nerman Hansennen’s Chiquita 
05.05.2005 Tæve Hansennen’s Pepsi Duevang’s Nerman Hansennen’s Chiquita 
08.06.2005 Han Lusennas Django (Balder) Allie Donar v. Bärnerhof 
28.06.2005 Tæve Soffi Von-Pedersen’s Jalthe Amordoro’s Babs
28.06.2005 Tæve Sille Von-Pedersen’s Jalthe Amordoro’s Babs
11.07.2005 Han Favitea’s Prince Pingo Maglod-Falvi IQ Joker 

Junior 
Favitea’s Lamonique

27.07.2005 Tæve Dörte vom Blumberg-
Land (Nanna)

Julius vom Vogtlandhof Gunda V. Alten Holz

NY kommer til SGS listen
Navn: Lusennas Django (kaldenavn Balder)
Stambogs nr. 11884/2005
Født: 08.06.2005

Balder
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Still going strong

Augusta

Augusta født 04-05-2002 havde en hård start 
på livet, den 31.10 2002 blev hun opereret for en 
skulder lidelse, der gjorde hun næsten ikke kun-
ne gå, og som hvalp ikke måtte løbe, lege hoppe 
ja kort sagt skulle holde sig i ro, gå små ture i 
snor, det var hvad hun måtte et halvt år af sin 
barndom, samtidig fik vi den besked at vi ikke 
måtte regne med hun blev ret gammel måske 
højst fem år. Det hørte Augusta ikke. 

Augusta er i dag en glad og aktiv hund der er 
nysgerrig og vil følge med i alt, hvad vi og vores 
anden hund, Jolie; foretager sig. Bentøjet fejler 
ikke noget for hun graver stadig store huller et 
par gange om året. Augusta & Jolie elsker når vi 
tager på camping og skal ud og se andre ting. 
Vandhund er hun ikke, men kan lige dyppe po-
terne i strandkanten.

Augusta har ikke været til udstillinger, da hun 
ikke skulle bruges til avl, da hendes HD er meget 
høj. Selvfølgelig er der alderdomstegn. Når vi går 
ture, går vi stille og rolig, men ser hun en kat 
glemmer hun alt om alder.
 

Til trods er hun bare en dejlig putte gøj som ger-
ne ligger i arm, hvis hun kan komme til det. Det 
bedste er når man kan få sengen for sig selv. Vi 
håber hun kommer til veteran parade næste år 
for hvor hun nød at være med på klubudstillin-
gen, så aktiv hun fulgte med i alt.

Merete & Jens Stæhr

Aslaug

Lidt langsom i vendingen og lidt døv, men glad 
og tilfreds med hverdagen og dagens ”gøremål, 
såsom at holde øje med mad og os der pisker 
rundt.

Hun er ene ”hvalp” og blev derfor også boende 
hjemme på gården sammen med sin mor Ally. 
Ally mistede vi i 2011, 11 år gammel, så vi glæ-
der os over gode gener med mange år på bagen.

Venlig hilsen Mette Adelby Aslaug

Augusta

Still going strong
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget

”Vi gjorde det”. En politiker har vist sagt det før, 
og nu siger aktivitetsudvalget det også.

Vi arrangerede LP og rally-prøver på Hasmark, 
og det hele blev afviklet uden alt for mange 
bump på vejen. 

Godt vejr, glade og veloplagte deltagere, og dyg-
tige hunde. Hvad mere kan man forlange. Spon-
sorer havde støttet godt op om arrangementet, så 
alle gik derfra med større eller mindre udbytte.

I år var prøverne åbne, men kun 2 ”fremmede” 
havde fundet vej. En til LP og en til rally. Dom-
merne roste alle deltagerne, og det vil vi også 
gerne benytte lejligheden til. 

Vi håber at kunne gentage succesen til næste år.
Vi arbejder fortsat videre med det planlagte træ-
nerseminar i oktober. Mere herom på hjemmesi-
den, når det er nærmere planlagt.

Vinderbillederne fra LP bliver vist i næste num-
mer.

Resultater fra Hasmark

LP1

Nr. Hund Fører Point
1. Amazing Tiklo ś Buffy Saint Marie Tine Kloster 167 pt.
2. Tertzo ś Live To Tell Rikke Marstrup Mollerup 166,5 pt.
3. Bernerhøjen ś Gucci Birger Ejsing 160 pt.

LP2

Nr. Hund Fører Point
1. Tertzo ś Kazue Lotus Ulla Hobert 198,5 pt.
2. Armani (engelsk springer spaniel) Birgitte Knudsen 198 pt.
3. Tertzoe ś Shishel Kirsten Anker Nielsen 195,5 pt.

Kirsten og Kimmie i ”fri ved fod” LP2

Indsendt af  
Hanne Bank  
Pedersen

Kirsten og Kimmie ”spring” LP2

Indsendt af  
Hanne Bank  
Pedersen
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Rally begynder

Nr. Hund Fører Point
1. Vipsennen X-Treme Lilo Tove Jensen 82 pt.
2. Hansennen ś Cookie Birgit Christensen 80 pt.
3. Favitea ś Cornell Birthe Post 75 pt.

Rally øvet

Nr. Hund Fører Point
1. Calløe Pretty Bear ś Yasmine (Bichon 

Havanais)
Pia Dyrhauge Thomsen 93 pt.

2. Tertzo ś Live To Tell Rikke Marstrup Mollerup 74 pt.
3. Ka Limbo ś Priska Precilla Joan Ohlsen Kjeldsen 73 pt.

Rally Ekspert

Nr. Hund Fører Point
1. Lady Xiera ś Impala Henriette Poulsen 78 pt.

På aktivitetsudvalgets vegne,
Hanne Bank Pedersen

Rally øvet Rally ekspert

Rally begynder
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget

Årets klubudstilling på Hasmark Strand cam-
ping blev afviklet 14.-15. juni. Igen var vejrgu-
derne med os og sendte sol og varme ned over 
en masse glade Bernerfolk og deres hunde. 
Overalt hvor man så, var der godt humør, og 
aktivitet. Nye tiltag så dagens lys i år; udvalget 
havde med hjælp fra Joan og Lars, taget initiativ 
til fællesspisning efter teltopsætning. Dette blev 
modtaget så positivt, 121 havde tilmeldt sig. Et 
lækkert måltid mad, en øl/sodavand/glas vin og 
godt selskab - ja, det er utroligt hvad man kan 
få for kr. 50,-

Veteranparade var også et nyt tiltag og her blev 
14 dejlige veteraner vist frem i udstillings rin-
gen og fik hæder fra alle sider. Det var et skønt 
syn at se de værdige ældre hunde gå æresrunde 
i ringen - ja, en del steder var der ekstra vand at 
spore i øjnene på publikum. Se billeder fra para-
den andet steds i bladet.

Udstillingsudvalget vil gerne rette en stor tak til 
de som har givet en hånd på årets klubudstil-
ling.

En kæmpestor tak til alle sponsorer der gjorde 
det muligt at holde et fantastisk lotteri.

Kommende udstillinger
Dansk Kennel Klub holder dobbeltudstilling på 
Bornholm d. 16. og 17. august 2014. Adressen 
er Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 
Rønne. Dommer er henholdsvis Harri Lehko-
nen, Finland og Annette Bystrup, Danmark.

DKK Kreds 6 holder udstilling i Århus den 23. 
august 2014. Adressen er Aarhus Firmasport, 
Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Århus N. 
Dommer er Jørgen Hindse, DK.

DBSK’s udstilling i Hårlev er d. 6. september 
2014 og hvis man vil ud og kigge på de mange 

smukke hunde, foregår udstillingen på adres-
sen: Hårlevhallerne, Industrivej 39, 4652 Hår-
lev. Dommer er Joelle Bardet, Frankrig.

DKK’s udstilling i Hillerød følger og er d. 20. sep-
tember 2014 på adressen: FrederiksborgCentret, 
Milnersvej 39, 3400 Hillerød. Dommer er: Mar-
leen Collins, IE.

DBSK’s udstilling i Års er d. 11. oktober 2014 og 
hvis man vil ud og kigge på de mange smukke 
hunde, foregår udstillingen i Messecenter Års, 
Messevej 1, 9600 Års. Dommer er Gert Christen-
sen, DK.

Hitlister og titler i DBSK
I DBSK har vi forskellige konkurrencer hvor 
udstillingshunde, lydighedshunde og rallyhun-
de kan konkurrere om at komme på forskellige 
Hitlister. Mere om hvordan man kommer på li-
sterne, regler og selve hitlisterne kan findes på 
www.berner-sennen.dk under Udstillinger eller 
Aktiviteter.

Udstillingsudvalget

Møllevangen ś Rosie (Ronja) & Bellog ś Karla

http://www.berner-sennen.dk
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Veteranparade Otterup 2014

Veteranparade Otterup 2014

Ældste Berner i paraden, Augusta 12,1 år Ældste Berner i paraden, Augusta 12,1 år Bernerhøjen’s Britnei Bella, 11,6 år

Sennendoa’s Bijou 11,1 år Bernerhøjen’s Duchess, 10,9 år Favitea’s Nanett, 9,9 år
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Veteranparade Otterup 2014

Maglód-Falvi Never Let Me Down, 9,6 år

Ardéche des Hautes Vernades, 8,6 år

Balou, 8,1 år Favitea’s Sherba, 8,1 år

Veteranparaden blev på smukkeste vis 
anført af dette flotte vogntog

Veteranparaden blev på smukkeste vis 
afsluttet af dette flotte vogntog

Sille 9,0 år

Vipsennen‘ s Zindy, 8,6 år Lille Strands Isolde, 8,3 år

Soffi 9,0 år
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Hitlisten pr. 15. juni 2014

Hitlisten pr. 15. juni 2014

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

07810/2009 Sennetta ś Colombo 87 5 Nicole Hecksher
13075/2010 Harthin ś Magic Mojo 76 5 Peter Uno Andersen
07776/2008 Caio 75 5 Lone Yde & B. Rasmussen
01985/2012 Berner-Emmas Happy Hour Humle 72 5 Karin Nielsen
10677/2013 Valentines Cute Jackson Magia Bern 71 5 Lasse Olsen & Gitte Suhr
16394/2012 Effenson Rider Carallsa 69 5 Birthe Post
03669/2012 Flintinge ś Chewie Chewbacca 65 5 Kim & Pia Remmer
20134/2011 Koeman van´t Stokerybos 57 5 Janne Klitgaard Andersen
00466/2013 Tjofselinas Z Derio 54 5 Mona B. Jensen & Finn Katberg
21220/2008 Pa-Di Sinclair ś Eternity 53 4 Lasse Olsen
00284/2008 Bel´Royal ś Lauritz 49 5 Anette & Per Rotbøll Nielsen
16074/2013 Franco Nero Carallsa 43 5 Gitte Nielsen
12819/2010 Tertzo ś Out For Justice 39 5 Claus Staugaard Mortensen
20204/2010 Hansennen ś Monet 38 5 Lone Danielsson
18107/2008 Vollenweider ś Bosco 38 5 Laila Rasmussen
13363/2012 Pilegaarden Anakin 35 3 Maya Wulffsberg
19451/2008 Sund Brusgaard Louis 35 4 Ib Schack
08562/2009 Harthin ś Lapin Unelma 34 5 Anne H., Peter og  

Maria H. Andersen
08843/2009 Maroussia Otzo King Of Forest 29 5 Mona B. Jensen & Finn Katberg
00715/2012 Berner-Emmas Grand Gismo 28 5 Karin Nielsen &  

Ditte Cathrine Nielsen
07555/2012 Aslaug ś Pingo Pang-Go Cuda 28 5 Heidi og Mads Dahl Jensen
09992/2010 Berner-Emmas Enrique Be My Hero 27 3 Anja & Ib Frost 

 

Tutti, Anakin, Aisha og Bina nyder en 
hjemmelavet  
hundeis i varmen.

Indsendt af 
Maya Wulffsberg

Viggo (Tertzo ś Out For Justice) og  
Dagmar (Pa-Di Sinclair ś Mercedes) på skovtur

mailto:j@wulffsberg.dk
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Hitlisten pr. 15. juni 2014

Tæver

14062/2005 Soffi 78 5 Karin & Erik Nielsen
07782/2008 Carolina 77 5 Christina Basbøll
12911/2009 Kjær ś Honey Honey 75 5 Steen Ulrik & Lise Kjær
17154/2009 Banehaven ś Fillis Filua 70 5 Mai-Britt Juhl
10678/2013 Valentines Sweet Millie Magia Berna 65 5 Birgitte Selchau
15550/2012 Lady Xiera ś Moneypenny 65 5 Pia Skaarup Larsen
18140/2010 Lady Xiera ś Iluna 61 5 Louise Hoff Kloster Lauridsen
15552/2012 Lady Xiera ś Maggie Mayflower 60 5 Pia Skaarup Larsen
15044/2006 Pa-Di Sinclair ś Babette 60 5 Helle Sinclair
18083/2009 Pa-Di Sinclair ś Invisible Touch 51 4 Helle & Hans Peter Sinclair
04718/2012 Pa-Di Sinclair ś Mercedes 49 5 Britta & Claus H.Staugaard 

Mortensen
01197/2012 Banehaven ś Ganni Dressed For Life 41 5 Maj-Britt Juhl
12202/2011 Harthin ś Next To Nicole 40 5 Nefer Johansen & Kim Ossian
15549/2012 Lady Xiera ś Montoya 39 5 Henriette Poulsen
22551/2005 Dörte Vom Blumberg-Land 37 4 Tina Grenaae
12303/2009 Gainit ś Fiona 37 4 Lilian & Kim Madsen
11213/2013 Bernerdalens Lakka 36 5 Inge Bibby
18377/2010 Amazing Tiklo ś Balu Magic 36 5 Gitte Høy Nielsen
17291/2013 Tutti Frutti Hala-Bala 35 3 Maya Wulffsberg
09994/2010 Berner-Emmas Ebony Exception 32 2 Thomas Dielentheis
18139/2010 Lady Xiera ś Impala 32 4 Henriette Poulsen
09994/2012 Alma 31 5 Henning Hede Jensen
10827/2010 Guldlund ś Just To Kiss 27 5 Laila Pedersen
19862/2012 Berner-Emmas Jairo Joy Del Lago 26 5 Karin Nielsen
22021/2005 Vipsennen Zindy 25 2 Vivi Petersen

Sommer-love Bel Royal ś Lauritz og Sidsel
3 drenge, der synes fotograferingen er meget kedelig,  
og en rigtig prinsesse der nyder opmærksomheden
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Veteranhanner
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2014)

00268/2004 Tertzo ś Lanzo Jr. 14 1 Lene Hadbjerg Sørensen
10198/2005 Hansennen ś Pilatus 14 1 Jason Moore

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2014)

14062/2005 Soffi 78 5 Karin & Erik Nielsen
22551/2005 Dörte Vom Blumberg-Land 37 4 Tina Grenaae
22021/2005 Vipsennen Zindy 25 2 Vivi Petersen
22850/2005 Bernerhøjen ś Ophelia 12 1 Else-Marie Kolding-Jacobsen

Amazing Tiklo’s Buffy saint Marie på andespor

Mit besøg ved en bekendt resulterede i, at jeg 
om eftermiddagen slæbte en død and i snor 
gennem skoven. Det havde jeg aldrig troet, at 
jeg skulle prøve.
 
Buffy sad i bilen, og så vandrede jeg gennem 
skoven med anden i snor, samtidig med at jeg 
satte makeringspinde og bandt bånd i træ-
erne, for tænk nu hvis hunden ikke kunne 
finde vej eller blive på sporet, så var jeg nødt 
til at vide, hvilken rute jeg havde gået.
 
Efter et stykke tid hentede jeg Buffy ud på 
sporet, og som det fremgår af videoen skulle 
hun lige sættes i gang.

Videoens kvalitet kunne desværre have væ-
ret bedre, men det gik stærkt ind mellem, og 
det tror jeg ikke ”kameramanden” var helt 
forberedt på.
 
Det blev en virkelig sjov oplevelse, og jeg var 
meget positivt overrasket over, hvor flot hun 
gik, taget i betragtning af, at det var første 
gang hun gik spor på dyrefært.
 
Kig selv med ;o)



16

LP – Hitliste 2014

LP – Hitliste 2014

LP1

Nr. Hund Fører Point Præmie
1 Amazing Tiklo ś Buffy Saint Marie Tine Kloster 167 1
2 Tertzo ś Live To Tell Rikke Marstrup Mollerup 166,5 1
3 Bernerhøjen ś Gucci Birger Ejsing 160 1
4 Tertzo’s Shisa Irma Jensen 158,5 1
5 Amazing Tiklo ś Balu Magic Gitte Høy Nielsen 157 1
6 Dalaleds Qisa Karin Rasmussen 146 2
7 Hansennen ś The One And Only Johnny Rasmussen 134,5 3
8 Kjær ś Dancing With Charlie Joanna Gram Mandau 122,5 3

LP2

Nr. Hund Fører Point Præmie
1 Tertzo ś Kazue Lotus Ulla Hobert 198,5 1
2 Tertzo ś Shishel Kirsten Anker Nielsen 196 1

Kennel Kjær’s Penny Lane på sin 4 års fødselsdag Kjær’s Josephine har nydt det gode vejr
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Rally Begynder

Nr. Hund Fører Point
1 Kjær ś Dancing with Charlie Joanna Gram Mandau 98
2 Lady Xiera ś Moneypenny Louise Hoff Kloster Lauridsen 86
3 Hansennen ś Chianti Vian Mylstrup 83
4 Vipsennen X-Treme Lilo Tove Jensen 82
5 Hansennen ś Cookie Birgit Christensen 80
6 Lady Xiera ś Maggie Mayflower Louise Hoff Kloster Lauridsen 75
7 Favitea ś Cornell Birthe Post 75
8 Pilegaarden Anakin Maya Wulffsberg 71

Rally Øvet

Nr. Hund Fører Point
1 Crazy For You (Tinka) Judy Hansen 96
2 Tertzo ś Live To Tell Rikke Marstrup Mollerup 74
3 Ka Limbo ś Priska Precilla Joan Ohlsen Kjeldsen 73

Rally Ekspert

Nr. Hund Fører Point

1 Lady Xiera ś Impala Henriette Poulsen 96

Flot Bir præmie til skuet i syd

BIR og BIM baby lørdag i Hasmark. Olivia og Conner



18

Birgitte Schjøth,  Danmark 
Opdrætter  af Old English 

Sheepdog, dyrlæge og 
eksteriørdommer 

Hermann Josef Gerhards, 
Tyskland 

Eksteriørdommer og beskriver i 
Tyskland  

Jan Herngern, Sverige 
Opdrætter af Berner 

Sennen og 
eksteriørdommer 

Det er med stolthed at Dansk Berner Sennen klub har fået lavet en avlsbeskrivelse 
tilpasset vores race. Der er taget udgangspunkt i den tyske model.  
 
Hvad er en avlsbeskrivelse: 
Formålet med en avlsbeskrivelse, er at få beskrevet Berner Sennen hundens 
eksteriør og karakteregenskaber samt opmuntre til avle på racetypiske hunde. 
Der er ikke tale om en udstilling, hvor hunden bliver præmieret. Det er hensigten at 
hunden bliver beskrevet fra hoved til hale samt give en anbefaling til ejeren i 
avlsøjemed. Man vil få et bevis på at hunden er blevet beskrevet.  
 
Hvem kan deltage: 
Alle hunde over 18 mdr som er HD/AD fotograferet  
 
Dato:  27. september 2014 
 
Sted:  Åsumvej 390, 5240 Odense NØ 
 
Pris:  Medlem 700,- pr. hund (ved indmeldelse i DBSK seneste 1. juli 2014) 
 Ikke medlem 1.400,- 
 
OBS!  
Bindende tilmelding (endelig tilmeldt når indbetaling er foretaget) og først til mølle princip, 
da der kun er 20 pladser. 
 
Tilmelding/spørgsmål til Karin på info@berneremma.com  
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Foredrag med Kathrine Kirchhoff og Birgitte Schjøth

Søndag den 27. april var godt og vel 50personer 
samlet til et meget spændende foredrag omkring 
fertilitet, reproduktion og kejsersnit.

Dagens startede med at avlsudvalget viste di-
verse statistikker på HD/AD fra 2013. Se andet 
steds i bladet.

HD:  43% flere hunde er blevet fotograferet 
i 2013. Dejlig stigning. Billedet viser at 
Berneren ikke har problemer med hof-
terne. Det er et flot billede!

AD:  Her ser vi også et flot billede. Langt de 
fleste, som er fotograferet er frie i albu-
erne.

OCD:  Flere og flere bliver fotograferet i skul-
derne. Og det er et flot billede. Når hun-
den er bedøvet, kan man lige så godt 
ofre de sidste billeder.

Hvalpe:  I 2013 er der født meget få hvalpe – et 
fald på omkring 60%. Selv da krisen 
ramte for år tilbage, havde vi flere hval-
pe end i dag. Kuld størrelsen er på 4,5 
hvalp pr. fødsel og de fleste fødes i maj.

Herefter gik Kathrine på og talte om reproduk-
tion. 
Kathrine fortalte omkring progesteronmåling, 
hvorfor, hvordan og hvornår. De bedste resulta-
ter opnås hvis man laver en komplet brunstkon-
trol af tæven (og hannen). 
Forkert fastsættelse af det korrekte parrings-
tidspunkt er i 70-80% af tilfældene årsag til 
manglende drægtighed hos tævehunden. Til 
fastsættelse af det korrekte parringstidspunkt 
optages først en omhyggelig journal på tidligere 
løbetider, parringer og fødsler. Herefter tilbydes 
brunstkontrol ved følgende metoder:

1. Udtagning af en skedesvaber til vurdering 
af cellerne i skeden hen imod ægløsning.

2. Kikkertundersøgelse (vaginoskopi) af ske-
den til vurdering af skedeslimhindens ud-
seende hen imod ægløsning.

3. Bestemmelse af progesteronkoncentratio-
nen i tævens blod.

Hannen spiller også en stor rolle i reproduktion. 
Kathrine anbefaler at man årligt får tjekket han-
nens sædkvalitet – og især før han tages i avl. 
Det anbefales at man tapper hanhunden ca. 1 
uge før forventet parring. Således bliver der ryd-
det op i døde og misdannede sædceller.

Kathrine havde et indlæg med omkring her-
pes vaccine. Det bliver mere og mere brugt at 
får herpes vaccineret tæven kort før parring og 
ca. 14 dage før fødsel. Sygdommen kommer sig 
ikke til udtryk his voksne hunde. Sygdommen 
overføres ved parring og via til de ufødte hval-
pe. Hvalpene bliver smittet ved fødslen og er en-
ten dødfødte eller dør få dage efter fødslen. Ofte 
overlever der få hvalpe. 
En tæve bør herpes vaccineres ved hver dræg-
tighed.
Dette emne var ligeledes oppe på DKK’s Viden på 
bordet - se oplæget her http://prezi.com/m5iyl-
no6qdxk/canid-herpesvirus-1-infection-in-peri-
natal-and-neonatal-dogs-in-denmark/

Efter en kort pause med sandwich gik Birgitte på 
med indlæg omkring kejsersnit - hvorfor, hvor-
når og hvorfor ikke?
Uddrag fra FCI’s avlsstrategi: 
..... En tæve bør udelukkes fra videre avl, hvis 
hun ikke er i stand til at føde selv pga. anatomi 
eller arvelig form for manglende veer eller hvis 
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hun ikke er i stand til at tage vare på nyfødte 
hvalpe. 

Først fortalte Birgitte lidt om den normale fødsel 
- opblokningen, presseveer og uddrivelse. 

Hvorfor kejsersnit - som Birgitte ser det er der 
flere årsager:

• For stor hvalp
• En enkelt eller to hvalpe problematikken
• Fejllejring af hvalp
• For smal fødekanal
• Fastklemt hvalp
• Ve svækkelse eller helt manglende veer 

(inerti) – arvelig?
• Torsion af livmoder (drejning af livmoder-

horn)
• Sygt moderdyr
• Uerfaren ejer og eller dyrlæge
• Planlagt kejsersnit

En undersøgelse omkring kejsersnit på Welsh 
Corgi Pembroke, viste den oftest årsag til kej-
sersnit var - opdrætter uerfarenhed! Birgitte an-
befaler at man som opdrætter hjælper hinanden 
ved fødsler. Ofte kontakter man dyrlægen ved 
manglende veer eller fordi man mener der er 

gået for længe. Rigtig mange dyrlæger har aldrig 
oplevet en normal hundefødsel! Man griber for 
hurtigt kniven. Birgitte anbefaler at man spør-
ger dyrlægen om denne ikke har interesse i at 
opleve en fødsel.

67% af de 16 fødsler der til 1/7-2014 har været 
hos Berner Sennenhunde, har været kejsersnit. 
Dette er meget højt og vi diskuterede hvad årsa-
gen kunne være. Uerfarenhed eller utålmodig-
hed kan være én årsagerne, men også at vores 
hvalpe bliver større vægtmæssigt. 
Et andet problem kan registreringen på hun-
deweb - man kan kun registrer et helt kuld som 
enten kejsersnit eller naturlig fødsel. Et kuld, 
hvor fx. 2 er født normalt og resten på kejsersnit 
- hvordan registres det? 

Avls og sundhedsudvalget vil i slutningen af 
året forespørge de opdrætter som har haft et 
kuld hvalpe omkring antal naturlig fødte/født 
på kejsersnit samt deres fødselsvægt - således 
vi kan starte vores egen lille database omkring 
det.

Normal fødsel - hvalp er på vej ud!
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Freya troner i drivhuset – afslapning efter træning Maroussia Otzo King of Forest slapper af i haven
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Til opdrættere i Berner Sennen-klubben !

Til opdrættere i Berner Sennen-klubben !

I forbindelse med afslutning af min diplomatud-
danelse med specialisering i reproduktion hos 
hund og kat skal jeg udfærdige 2 artikler, som 
skal publiceres i internationale tidsskrifter for 
reproduktionsinteresserede dyrlæger. 

I den forbindelse vil jeg undersøge sædkvaliteten 
og sammenligne 4 forskellige hunderacer her i 
Danmark for at se, hvor gennemsnitskvaliteten 
ligger, og om der rent faktisk er en forskel imel-
lem de store, mellemstore og små hunderacer.
Jeg har valgt at kikke på flg racer:

Cairn Terrier
Engelsk Bulldog
Labrador Retriever
Berner Sennen

For at kunne få et regulært billede, skal der in-
denfor hver hunderace benyttes min. 10 han-
hunde. Inklusionskriterierne er, at hundene skal 
være imellem 2-6 år gamle, og de skal have haft 
min. 1 kuld hvalpe efter sig – dvs. have en kendt 
frugtbarhed. De må ikke indenfor de sidste 3 
måneder forud for undersøgelsen have været i 
medicinsk behandling eller været igennem et 
sygdomsforløb. De må ikke have parret indenfor 
de sidste 3 dage forud for sædopsamlingen.

En sædopsamling er uden smerte eller anden 
ubehag for hanhunden, og vi vil planlægge at 
have en løbsk tæve han kan snuse til i den for-
bindelse, så alt kommer til at forløbe så naturligt 
som overhovedet muligt.
Der vil på sædfraktionen blive udfærdiget et 
meget grundigt spermogram med beskrivelse af 
både bevægelighed, koncentration og antal mis-
dannede sædceller. 
Der vil blive taget en blodprøve som undersøges 
for genetiske faktorer, udført på godkendt labo-
ratorium i USA.

Prisen for hele undersøgelsen vil være kr. 400,- 
inkl moms. 

Jeg kan kontaktes på: ka@frijsenborgvet.dk 

Jeg håber at mange vil henvende sig til mig, da 
dette kan give et fint billede af, hvordan det står 
til med den danske hundebestands sædkvalitet.

Vh
Fagdyrlæge Kathrine Thejll Kirchhoff

Dyrlægegruppen Frijsenborg A/S
Hinnerup Dyrehospital

Navervej 3
8382 Hinnerup

Selvom man er en Berner, kan man godt være  
en skødehund (Banehavens Dalton)

mailto:ka@frijsenborgvet.dk


23

Opslagstavle

23

Opslagstavle

Opslagstavle

OPSLAG – Fotograf søges
DBSK søger én fotograf som vil tage bille-
der til vores arrangementer. Interesserede 
kan skrive til Lise Kjær.

Se hendes oplysninger på infosiderne.

Hvalpepakker
Som opdrætter kan du bestille hvalpepak-
ker til dine hvalpekøbere. Pakken indehol-
der medlemskab, gavekort til 
udstilling, træning og meget 
mere. 

Bestil dem her:

Husk…
at trykke F5, for at opdatere hjemmesiden. 
Dette skal gøres trods at browseren har 
været lukket ned.

Vidste du at man…
kan se baby- og hvalpe-
resultater på hjemmesiden?

Priser for annoncering 
i vores blad
Pr. blad:
Halvside 300 kr. 
Helside 500 kr.

Årligt 
Halvside 1800,-
Helside 2500,-

Amazing Tiklo’s Buffy Saint Marie  
– en ægte naturberner i spring over bæk

En Stille Stund.  
Lady Xieras Jazzy Jazz (Frodo)
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Fint besøg fra Litauen

Jeg er så heldig, at jeg har fået lov at få besøg af 
den dejligste bernerdreng fra Litauen. Algrand 
Berni Vashington hedder han og er oprindeligt 
født i Rusland.

Han kom dagen efter klubudstillingen og bliver 
her helt til oktober, hvor han skal til Euro Dog 
Show i Tjekkiet, og herefter (desværre) rejser 
hjem igen.

Vania, som han kaldes til dagligt – gerne sagt 
med lidt litauisk accent – er det smukkeste, sø-
deste, nemmeste, mildeste og mest vidunderlige, 
man kan forestille sig. 

Mange har spurgt mig, hvordan det kan være, 
at han er kommet til Danmark. Og det fortæller 
jeg da gerne om.

Aftalen om hans besøg kom i stand, da jeg var 
ovre og besøge ham og hans ejer i forbindelse 
med en parring. Vi faldt godt i hak. Andrina og 
jeg ser ens på mange ting omkring både opdræt 
i almindelighed og hunde i særdeleshed. 

Derfor faldt snakken på, at Vania da kunne 
komme over til mig en periode for at blive vist 
frem på nogle udstillinger og måske være heldig 
at hente nogle titler til cv ét. Hvis nogen i vores 

del af Europa kunne bruge ham i deres opdræt, 
ville det jo også kun være en gevinst, da han 
har så mange kvaliteter at byde på.

For mig er den helt klare fordel, at jeg som op-
drætter lærer den her hanhund så godt og grun-
digt at kende – noget, der ellers ikke så let lader 
sig gøre, når man bruger hanner, der bor meget 
langt væk. 

Og Vania er virkelig værd at kende! Han er en 
drøm af en hanhund, og det bliver en sorgens 
dag, når han rejser igen. 

Nogen siger, at de ikke kan forstå, man kan 
undvære sin hund i fire måneder. Men sådan 
er vi så forskellige. Jeg ville for eksempel aldrig 
sende mine hunde i pension, mens jeg rejser på 
ferie – det er der mange andre, der vil.

For mig er det afgørende, at Vania ikke bliver 
kastet rundt. Han har det godt hos sin ejer i Li-
tauen, og han har det godt hos mig, indtil han 
rejser hjem til hende igen, og fortsætter det liv, 
han slap. Han har ikke fortrukket en mine over 
flytningen, men har med sit ukomplicerede sind 
bare kastet sig ubekymret i armene på os alle. 

Af Pia Skaarup Larsen

Historier



25

Historier

Min lille ”politi” Berner basse….

Vil gerne fortælle andre Berner ejere om en lidt 
atypisk træning, som jeg har nu gennem et par 
år har udsat min lille Berner pige for. Som over-
skriften antyder, træner vi i Dansk Polithunde-
forening, og der møder vi sjældent en Berner 
Sennen. På vores årlige trænings weekend på 
Rømø har vi dog mødt en sød tæve fra Sønder-
borg, men ellers er det primært schæferhunde, vi 
træner sammen med.

Sund Brusgård Hilda- eller Freya som jeg kalder 
hende, er en lille robust pige med en fantastisk 
arbejdsglæde. Almindelig lydighedstræning og 
lidt Rally var bare ikke helt nok til at tilfreds-
stille og trætte den unge dame. På Bernerplad-
sen i Århus prøvede vi lidt til på redningsholdet, 
som var et tilbud om lidt anderledes træning 
med både næsearbejde, rundering og sjove øvel-
ser – og dét var noget, der kunne passe damen. 
Specielt de indledende øvelser til rundering, hvor 
hun skulle finde en mand – og han havde kat-
temad i hånden – sikke en motivation. Så jeg 
begyndte at kigge mig om efter et passende sted 
i nærheden af min bopæl.

Jeg meldte os til kursus hold hos Dansk Polit-
hundeforening i Horsens, og Freya fattede hurtig 
interesse for de forskellige øvelser- men efter-
søgningsarbejde eller rundering som det kal-
des- var bare det sjoveste. En person/figurant 
gemmer sig indenfor et aftalt område – hunden 
sendes afsted, afsøger området og når personen 
findes, skal hunden bevogte og give hals indtil 
hundefører når frem og kan tage sig af personen. 
Efter sæsonafslutningen, hvor vi vandt afslut-
ningskonkurrencen, fik vi tilbudt medlemskab 
i klubben – og så begyndte alt det sjove. De di-
scipliner, vi begyndte at træne, var sporarbejde, 
gerningssted, rundering på store områder på 
både levende figuranter og døde ting ( jakker, 
kufferter o.a.), og så ”stop af forbrydere”- bid i 
ærme- både på stokkebevæbnet person og pi-
stolbevæbnet person. Og så skal man jo ikke 
glemme lydighedsprogrammet som omfatter li-
neføring, fri ved fod, halsgivning, apport, spring 
og dækøvelse.

Det første års tid vi var medlem, blev vi intro-
duceret til de forskellige øvelser – lærte grund-
læggende sporarbejde – både på lange spor (300 
m) og på afgrænsede områder – (gerningssted 
10 x 10 m). Rundering blev udbygget efterhån-
den som Freya kom i kondition til det - hun er 
jo noget tungere end de letbenede schæfere. Så 
nu runderer/afsøger vi bl.a. skovområder på 100 

Historier
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x 400 m, hvor figuranten kan være siddende, 
stående, liggende eller sågar sidde i et træ. Og 
hun er super til bevogtning - og ikke mindst hal-
sgivning. Hun er så ivrig efter at gø af figuran-
ten, at hun starter halsgivning 3-4 meter inden 
hun når frem. Var meget spændt på om hun ville 
være med til at bide i ærme, men det viste sig at 
være yndlingsøvelsen over dem alle. Hun har 
overrasket alle – både trænere og bidefiguran-
ter – med hendes iver og hendes gå på mod. Når 
der kommer 40 kg Berner basse flyvende gen-
nem luften og bider sig fast, så skal man altså 
stå godt fast for ikke at vælte. Der har da været 
flere figuranter, som har undervurderet damen, 
og ikke helt opdaget, hvad der ramte dem. Det 
har vi haft meget sjov ud af. Ingen forventer den 
iver af en Berner Sennen – og hendes kælenavn 
i PH er da også ”build-a-bear”. Lydigheden hav-
de vi godt styr på inden, men den kan jo altid 
finpudses – og så er der jo lige et spring på 1,5 
meter – dog med nedløbsrampe – så det klarer vi 
også. Halsgivning har hun medfødt talent for og 
dækøvelsen, hvor mor ”bliver væk” i 2 minutter, 
har vi også fået lært.

2 gange om året tager vi på træningsweekend 
på Rømø - en intern klubtur og en fællestur for 
området hvor nogle af politiets hundeførere bru-
ger en fri weekend på at træne med os. Og det er 
enormt lærerigt at ”lave rigtig politiarbejde”. En 
øvelse på dette års tur, var at vi sammen med 
en anden hund + fører fik besked på at køre 2 
km ud af en grusvej, da der var kommet en mel-
ding om en efterladt bil, hvorfra en mand var 
set løbe ind i skoven. Efter 1 km forfølgelses-
spor, hvor hundene skiftedes til at følge sporet, 
fandt vi en mand gemt under et træ. Han stak af 
og Freya måtte efter ham og stoppe ham, (han 
havde ærme på) så mor kunne afvæbne ham og 
føre ham ud til bilen igen. På findestedet var der 
gemt tyvekoster, som vi så fandt senere ved at 
afsøge gerningsstedet. Lidt som at lege røvere 
og soldater - men sjovt var det - ikke mindst for 
hundene. De er så stolte når de får byttet. (se 
billede af Freya efter at have vundet ærmet). 

Efter 1 års tid med sjov træning med mange då-
ser kattemad strøet ud på diverse marker og en 
superglad hund, begyndte vi at målrette trænin-
gen hen imod en kåring, som er den hurdle, de 
rigtige politithunde også skal passere inden de 
kommer på ”gaden”. Det var slet ikke i mine tan-
ker da vi startede i klubben, men efterhånden 
som vi trænede videre, og begge blev dygtige-
re, jeg via kurser og Freya via godt trænings-
samarbejde med andre hundeførere, besluttede 
vi i oktober 2013, at nu skulle det prøves. Så 
vi har trænet målrettet siden og også deltaget i 
en enkelt venskabskonkurrence i april, så vi lige 
kunne få status på, hvor vi var. Det gik rigtig 
fint. Freya var efterhånden utrolig stabil i alle 
øvelser, så efter en intern prøve blev vi meldt 
klar til kåring. Det foregår på den måde at hvert 
område har en kåringsmand – i vores tilfælde 
kommer han fra Åbenrå – og så kører han os 
igennem alle øvelserne. Der vurderes efter et 
pointsystem, hvor man skal have min. 85 point 
ud af 110 mulige. 

Kåringsøvelserne er flg
• Lydighedsprogram – lineføring, fri v/ fod, hal-

sgivning, apport, spring og dæk i 2 minutter
• Spor – ca. 300 m spor med bue på – finde 1 

genstand – typisk en handske eller en pung
• Rundering – finde en figurant på skovområde 

75 x 300 m og bevogte og hals til fører når 
frem. Hundefører må ikke gå forbi figuranten, 
så afblæses øvelsen.

Historier
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• Modløbsstop – hvor hunden skal stoppe en 
mand som løber 75 m ude og vender imod 
hunden med stok i hånden. Hund skal holde 
eller bevogte figurant til fører når frem og kan 
afvæbne.

• Medløbsstop – hvor hunden skal stoppe en 
mand som løber afsted 75 meter ude og ven-
der sig om og skyder 2 skud efter hunden. 
Samme afslutning som ved modløbsstop.

Vi fik faktisk en rigtig dårlig start på dagen, da 
jeg var meget nervøs og som alle hundeførere 
ved - så går det lige ned i snoren. Så vi smed 12 
point på lydigheden, hvor Freya normalt er me-
get stabil men åbenbart ikke når mor er ”mær-
kelig”. På vej til spormarken måtte mor lige tale 
et alvorsord til sig selv, og så skal jeg love for at 

Freya leverede flot arbejde resten af dagen, og vi 
blev kåret i Dansk Polithundeforening. 

Det er i sig selv en meget flot præstation af en 
Berner Sennen, men det bedste er, at vi har fun-
det en træningsform, som er så sjov og udbyt-
terig for os begge. Det er sjovt at træne sammen 
om noget, som dels kræver et godt forhold mel-
lem hund og hundefører, men også at have en 
hund som vil arbejde selvstændigt - også langt 
væk fra hundefører. Arbejdsglæden lyser ud af 
Freya når hun bliver taget ud bilen- og som kå-
ringsmanden sagde ved evaluering ”den hund 
vil gøre alt for dig”. Større ros kan man vel ikke 
få som hundefører. Specielt ikke med en Berner 
Sennen, som jo er lidt kendt for gerne selv at 
ville bestemme farten.

Tekst og billeder af Gitte Christensen

Udstilling i Neumünster

DKCH SECH FICH NORDCH INTCH DKV10 
KBHV11 KLBCH DKKV11 Pa-Di Sinclair’s Eter-
nity /Turner deltog for første gang i maj på ud-
stilling i Tyskland, og sikken en dag.

Turner blev BOB altså bedste Berner. Turner 
skulle så deltage i store ring hvor alle gruppe 
2 hundene skulle kæmpe mod hinanden. Det 
skulle vise sig at dommer Ricky Lochs Romans 
som kommer fra Holland, havde forelsket sig i 
Turner, og satte ham som vinder af gruppe 2, 
altså BIG1. Medens dommer, Ricky Lochs Ro-
mans, Turner og Lasse stod og smilede til foto-
graferne, fortalte dommeren Lasse, at hun hav-
de opdrættet Berner Sennen i over 20 år og hun 
aldrig havde set en smukkere Berner end Turner.

Tak for en dejlig dag til alle i dejlige danskere 
som deltog på udstillingen i Neumünster, tak til 
alle jer der blev for at heppe på Lasse og Turner 
i stor ring.

Helle Sinclair

Historier
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En hilsen fra Aslaug’s Quincy 8 uger

I dag har min nye mor haft mig med nede på 
hendes træningsplads, så jeg stille og rolig kan 
opleve den. Det var en spændende oplevelse, for 
der kom alligevel nogle stykker, både menne-
sker og hunde. ”Mor” har heldigvis fundet ud af, 
hvordan jeg tænker, når jeg er nye steder. Det er 
nemlig vigtigt hver gang, at jeg så får et sted, der 
er mit. Bare hun placerer en ting, (det kan være 
et tæppe, et stykke legetøj eller en vandskål) og 
selv sætter sig (bare et øjeblik), så vender jeg 
bare tilbage dertil, når det hele måske ser lidt 
svært ud).

Jeg er nu slet ikke bange for ret meget. Rigtig 
meget er rigtig spændende, og da I har lært mig 
hundesprog, er det meget lettere. Det virker fak-
tisk. Men een gang glemte jeg det, og fik besked 
af en ældre hundedame, da jeg glemte at stoppe. 
Hun var bare så sød, så hende måtte jeg da føl-
ge. OK måske gik jeg lidt for langt, men ”mor” 
var der bagefter, selvom jeg godt selv forstod, 
det var lidt for meget. (Det var lidt ligesom min 
egen mor, når hun sagde nej, når vi godt ville 
have lidt mere mælk, tror jeg). Alt det her er lidt 
sjovt, men hvis det bliver for meget, går jeg bare 
hen til det, jeg er tryg ved (dejligt, at jeg har 
min rigtige mors duft i tæppet. Det bruger jeg 
en gang imellem. Så ligger jeg med snuden ned 
i det).

Jeg skal hilse fra familien her og sige tak fordi 
jeg må bo hos dem. Vi sender flere FOTO og flere 
detaljer senere. Min ”mor” siger, jeg skal spise 
noget mere, men hun fylder mig hele tiden med 
så meget spændende, og da hun tit skal samle 
faste ting op, er alt nok ok.

Hundehilsner 
Quincy 

Historier

Lapin og Melanie leget kluddermor. 
Hvilke ben hører til hvem?

Alternativt Pude Valg 
Lady Xieras Jazzy Jazz (Frodo)
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Babette, Lady og Basse

Mandag d. 28 juli blev disse 3 Bernere 8 år og 
dermed seniorer. Vi håber de har nogle år på ba-
gen i nu, så de næste år kan komme på Veteran 
Hitlisten.

DK15044/2006 Pa-Di Sinclair’s Babette er født 
og opvokset hos Kennel Pa-Di Sinclair. Babette 
blev i 2009 mor til et kuld hvalpe på 7 stk. Ba-
bette har gennem hendes 8 år været på en del 
udstillinger, Hun er Dansk Champion og Klub 
Champion. Babette har været på hitliste siden 
2008 og frem til nu. Til dagligt lever Babette 
et aktivt liv sammen med 2 andre Bernere, en 
hvalpe på 7 mdr. og en voksen tæve på 4½ år. 

DK15045/2006 Pa-Di Sinclair’s Barbara i daglig 
tale Lady. Lady bor til dagligt på Sjælland, Lady 
er hver dag på tur med andre hunde som hun 
løber og stadig leger med. Det eneste der kan 
mærkes på Lady er blevet ældre, er at hun sover 
lidt mere end i hendes yngre dage.

DK15042/2006 Pa-Di Sinclair’s Bacchus i dag-
lig tale Basse. Basse lever en dejligt hundeliv i 
Nordjylland. Basse udviklede som hvalp et over-
bid, men det har ikke forhindret ham i at vokse 
sig til en stor og kraftig hanhund. Basse er sta-
dig frisk og nyder livet i fulde drag.

Alle indsendt af Helle Sinclair

Lady

Babette

Basse

Historier
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Forårssæsonen er så småt ved at være overstået, 
og vi nærmer os hastigt sommerferien. Pladsen 
har sidste træningsaften tirsdag den 8. juli.

Sæsonen slutter med en kort træning. Derefter 
bliver der tændt op i grillen og hygget med grill-
pølser og brød.

I løbet af sæsonen har vi fået indkøbt et sæt ral-
lyskilte, og vi har derfor brugt en stor del af træ-
ningen på rally. Det har været til stor fornøjelse 
for både hunde og førere.

Ved det fornyligt afholdte ”Skue i Syd” (se arti-
kel andetsteds i bladet) blev vores færdigheder 
så afprøvet i en ”rigtig” konkurrence.

Rigtig god sommer til alle

Sensommertur til Jels søerne

Als og Sundeved træningsplads inviterer til 
sensommer tur.
I år går turen til Jels søerne.
Lørdag den 13. september 2014 kl 10:00
Turen går rundt om midtsøen. En tur på 3,2 
km med ledsagelse af naturvejleder.
Vi passerer blandt andet Heksebroen med ud-
sigt til Nedreeng, Jels nedresø, og Jægerhytte 
fra år 1913.

Efter gå turen vil der blive tændt op i grillen 
til Sønderjyske grillpølser, som sælges for et 
rimeligt beløb.

Pris pr. deltager 35.-kr som går til naturvejle-
deren. Kør efter Koldingvej 2, 6630 Rødding.

Heksebroen
Broen er en lille træbro, der går over Nede-
reng, der ligger mellem Nedersø og Midtsø. 
For mange år siden var broen lavet af kro-
get egetræ, og man mener, at det er det, der 
har givet den navnet. Senere er broen blevet 

bygget på ny – blandt andet for at gøre den 
handicapvenlig.

Tilmelding
Tilmelding senest den 7. september 2014. 
Betaling på selve dagen. Yderligere oplysnin-
ger og tilmeldinger: Majbrit Maagaard, him-
mark@bbsyd.dk, mobil: 29906109.

Med venlig hilsen  
Styregruppen Als/Sundeved Træningsplads

mailto:himmark@bbsyd.dk
mailto:himmark@bbsyd.dk
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Bernerpladsen Als og Sundeved inviterer

Søndag den 21. september er der gåtur ved 
Vester havet.
Traditionen tro afholdes der endnu engang 
gåtur v. Vejers Strand.

Alle Bernerejere er velkomne til at deltage i 
dette arrangement, så kom og nyd naturen 
ved det skønne Vesterhav.

Vi mødes kl. 13.00 på Duevej 9, Vejers Strand.
Efter gåturen nyder vi kaffe/te og kage som 
man selv medbringer.

Ring og hør nærmere hvis man har spørgs-
mål – Tilmelding ikke nødvendig.

Vel mødt
Bent Jacobsen. Mobil: 40 35 51 90

E-Mail: julius_samson@hotmail.com

Skue i Syd den 28. juni 2014

Skue i Syd i Notmark d. 28/6 blev en hyggelig 
dag med dejlige mennesker og bernere fra nær 
og fjern.

Vejret var med os på nær en lille regnbyge og 
pladsen – i forbindelse med idrætsuge i byen 
- var helt perfekt til formålet. Vi havde skiftet 
vognkørsel ud med rally, hvor der var hele 10 
tilmeldinger. Og tilmeldingerne til skue, LP og 
rally kom fra hele landet – Hurup, Fyn og Sjæl-
land – hele 58 deltagende numre, det var ganske 
overvældende.

Vi vil herfra gerne takke alle for en rigtig god 
og hyggelig dag med super stemning overalt på 
stævnepladsen. Vi tiltrak os en masse opmærk-

somhed fra de øvrige gæster på idrætspladsen - 
nok også p.g.a. af, at vi havde ikke mindre end 6 
stande med foder og tilbehør til hunde. En kæm-
pe tak til disse stande og alle sponsorer, som har 
deltaget med stort og småt til denne dag.
Også en kæmpe tak til den lokale bager, Poul 
Hansen, som havde bagt brød med leverpostej 
i til alle hunde – det blev godt modtaget af alle 
4-benede.

Vi har fået SÅ mange positive tilbagemeldinger 
fra mange af jer der deltog, det er vi utrolig glade 
for, tak skal I have alle sammen. En tak skal 
også lyde til dommere, ringpersonale og alle de 
frivillige der var i sving for at få det hele til at 
fungere.

mailto:julius_samson@hotmail.com
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Her kommer resultaterne og lidt billeder fra da-
gen. Resten af dagens billeder kan ses på hjem-
mesiden: www.bernerpladsen-als-og-sundeved.
dk eller på Facebook.

Bedste Baby

1. Nice Leckei van de Klaverhoeve
2. Terplinggaards Rasmus

Hvalpeklasse 
1.  Terra de Bern 

Smarty

Juniorklasse Hanhund

1. Haff Duok Labas
2. Devael Full Stream Ahead

Mellemklasse Han

1. Lady Xiera’s Mister Maverick

Åbenklasse Han

1. Lady Xiera’s Flanagan
2. Berner-Emmas Grand Gismo
3. Berner-Emmas Enrique Be my Hero
4. Kjær ś Dancing With Charlie

Golfklasse

1. Berner-Emmas Jalthe Amarone D’italy
2. Kjær’s Donahue’s Broken Wheel

http://www.bernerpladsen-als-og-sundeved.dk
http://www.bernerpladsen-als-og-sundeved.dk
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Championklasse Han

1.  DKCH HR CH Berner-Emmas Happy Hour 
Humle

Juniorklasse Tæver

1. Brødregården’s Bonjour
2. Terplinggaards Nova By Yobi

Mellemklasse Tæver

1. Berner-Emmas Jairo Joy del Lago

Åbenklasse Tæver

1. Berner-Emmas It’s a Kind of Magic
2. Aslaug’s Ophelia
3. Berner-Emmas Diva of the Catwalk
4. Vipsennen Xola

Veteranklasse Tæver

1. Vipsennen Zindy
2.   INTCH DKCH HRCH DEVDHCH Soffi 

Soffi vandt VandrePokalen skænket af Ken-
nel Berner-Emmas, da hun blev den højst 
præmierede berner i udstillingen som samti-
dig havde stillet op i en Lydighedsklasse.

3. LP3 Aslaug’s Nutella

Bedste Han

1.  DKCH HRCH Berner-Emmas Happy Hour 
Humle

2. Lady Xiera’s Flanagan
3. Berner-Emmas Grand Gismo
4. Berner-Emmas Enrique Be My Hero

Nyt fra Bernerpladsen Als/Sundeved
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Bedste Tæve

1. Berner-Emmas It’s a Kind of Magic
2. Vipsennen Zindy
3. Aslaug’s Ophelia
4. Berner-Emmas Diva of The Catwalk

Bedste Berner
1.  Berner-Emmas 

Happy Hour 
Humle

2.  Berner-Emmas It’s 
a Kind of Magic

Barn og Hund

1. Luna med Aslaug ś Ophelia
2. Andreas med Nice Leckei van de Klaverhoeve
3. Lasse med Vipsennen Xola

Rally Begynder
1.   Maibritt med 

Berner-Emmas 
Carmen of Denzel

2.  Erik med Ber-
ner-Emmas Happy 
Hour Humle

3.  Joanna med Kjær ś 
Dancing With 
Charlie

4.  Karin med Ber-
ner-Emmas Jairo 
Joy del Lago

5.  Ib med Berner-Emmas Enrique Be My Hero
6.  Bent med Berner-Emmas Jalthe Amorone 

D’italy

Lydighed

LP Begynder
Karin med INTCH DKCH HRCH DEVDHCH Soffi 
Anne-Marie med Berner Stuens Bagherra 

LP 1
Susanne med Hermione
2. Joanna med Kjær ś Dancing With Charlie 
3. Jan med Aslaug’s Oppenheimer
4. Susanne med Nova By Yobi
5.  Marianne med Hansennen’s The one and 

Only
6. Inge Dahl med Zakili’s Figne fra Fazille

LP3
1. Aslaug med LP1 LP2 Aslaug ś Nutella

Træning
Vi forventer at starte træningen op igen i 
midten af august.
Den eksakte træningsplan vil senere frem-
gå af vores hjemmeside.

Kontakt
Ib Frost 2860 4406.

Nyt fra Bernerpladsen Als/Sundeved
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Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

BS-Lydighed havde sidste træningsaften før 
sommerferien tirsdag 17. juni – og som altid med 
”sjov og ballade”. Alle aldre blev blandet, og delt 
ud på 4 hold, der skulle prøve 4 rally-øvelser.

Som altid blev der serveret flæskestegssand-
wich, pølser, øl og sodavand (se billederne) hvor 
alle hyggede sig sammen. Og der er altid lidt re-
ster til hundene.

Selv om pladsen har ”ferie lukket”, har vi hen 
over sommeren haft et rent hvalpemotivations-
hold med 9 tilmeldte hvalpe under 5 måneder.

I år er det 30 år siden, at træ-
ningspladsen startede. Vi er 
stadig 3 tilbage fra den gang: 
Irma, Anne-Mette og Ole. I dag 
har vi 4 øvrige instruktører på pladsen: Kjeld, 
Rikke, Helle og Ole H. Og det er for få efter det 
fremmøde vi normalt har, da instruktørerne ind-
imellem også er nødt til at ”have fri” fra træ-
ningspladsen. Så har DU lyst – eller kender én 
der har – til at hjælpe os som instruktør, må du 
meget gerne kontakte os

Træning
Træningsstart tirsdag 19. august kl. 19:00 
for alle.

Kontakt
Irma Jensen på 36 75 11 24
Ole F Nielsen på 39 67 26 62
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Der er planlagt 12 onsdage med træning begyn-
dende fra 27. august (ingen træning i efterårs-
ferien). Der vil blive indlagt en fælles gåtur en 
af træningsdagene, denne dato er ikke fastsat 
endnu. Vi slutter sæsonen af med en julegåtur, 
til H. C. Andersens Julemarked den første week-
end i december. Der kan forekomme ændringer 
i hold og tider.

Afslutning på forårstræningen  
– fællestræning og hygge
Til afslutningen mødtes alle hold til fælles træ-
ning, og der blev opstillet to rallybaner og en 
soft agility bane. Tre hold prøvede banerne på 
skift. I dagens anledning var nogle af rally skil-
tene ændret, så det var føreren, der skulle udføre 
hundens opgave. F.eks. springe, dække eller sid-

de, mens hunden skulle gå rundt om føreren. Det 
var vældig underholdende for alle.

Denne aften tog vi desuden afsked med tidligere 
formand for Fynskredsen Lone Pedersen. Tusind 
tak for det store arbejde, du har lagt på Åsum-
vej. Igen, som i seneste Berner Blad, en opfor-
dring til at nye kræfter melder sig under fanerne. 

Lis m. Bobby fik 10 års kruset, for træning på 
pladsen med samme hund i 10 år. Stor præsta-
tion!
Vi sluttede aftenen af med de altid gode flæske-
stegsburgere – så hyggeligt. 

Velkommen i Fynskredsen til nye interesserede 
og på gensyn til de kendte.
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Hasmark juni 2014
Fynskredsen var flot repræsenteret i Hasmark, 
se blot disse billeder.

Træning efteråret 2014
I skrivende stund nydes den danske som-
mer i fulde drag, når Berner Bladet læses 
er vi klar til en ny sæson. Vi træner hver 
onsdag og følgende hold er planlagt pt.:

Hvalpe v. Brith kl. 18.00-19.00
Begyndere v. Brith kl. 19.15-20.15
Rally v. Joan (vikar Trille) kl. 19.15-20.15
Vedligehold/LP v. Birgitte kl. 18.00-19.00
Soft Agility v. Per kl. 18.00-19.00

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

Joan og Rico 
(Rico Suave Av 
Sennenlio) ud-
stiller i hvalpe-
klassen

Pernille og Theia 
(Kjær’s So Far 
Away) udstiller i 
juniorklassen

Joan og Cilla (Ka Limbó s Priska Precilla) går 
for vogn til veteranparaden

Joan og Cilla oppe til sin første rallyprøve for 
øvede – placering som nr. 3

Birgit og Cookie 
(Hannsenneń s 
Cookie) blev pla-
ceret som nr. 2 i 
Rally begynder

http://www.berner-sennen-fyn.dk
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Berner Emma´s 
Glamorous 
Gabriel, kaldet 
Charley, i flot 
balancedæk til 
forårets Træ-
ningsafslutning.

Aslan inviterede til 6 års fødselsdagsfest, en sol-
skinssøndag i Juni. Vi gik en dejlig tur i Aslań s 
skov og fik pølse-madpakker i en lysning, der 
var dækket af duftende brudeslør.

Kjær´s Dancing 
With Charlie kan 
sidde meget fint 
for at få flere af 
Aslań s madpak-
kepølser.

Tak for en dejlig fødselsdagsfest, siger alle ber-
nervennerne fra Bernerpladsen Haderslev. Vi 
glæder os allerede til din 7 års fødselsdagsfest.

Træning
Vi træner mange forskellige steder som vil 
fremgå af kalenderen, på hjemmesiden: 
bernerpladsen-Haderslev.dk

Vi er primært på:
Langdyssevej 5, Vedsted
6500 Vojens

Kontakt
Jesper Hvalsøe
Ole Rømers Vej 24
6100 Haderslev
Tlf.: 7352 1006
email: jesper@star-up.dk

Zakili ś Figne fra Fazille, Kjær ś Dancing With  
Charlie, Sille, Bernerengen ś Aslan og Regina

Bernerengen ś Aslan,  
efter sin 6 års fødselsdagsfest.
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Forårssæsonen er nu ovre og vi går spændt ef-
terårssæsonen i møde.

Det har været en god sæson med en masse god 
træning, spændende tiltag og en masse liv og 
glade dage på pladsen.

Udover træning har den budt på: 
Gåtur i skoven med suppe lavet over bål

Dyrlæge aften – Henrik Strange fra Gistrup Dy-
rehospital, kom og fortalte om lidt forskellige li-
delser hos vores kære bernere. Derudover talte 
han om flåtbid, førstehjælp, hotspot og meget 
andet. 

Bytur i Aalborg – I silende regn viste vi trofast 
vores skønne hunde frem. Hos os findes der ikke 
dårligt vejr, kun dårlig påklædning. Lille Olivia 
synes turen var lang og blev båret af mor Louise 
og Truntes far Peter. Der er altid et par hjælpen-
de hænder.

Rally - Den søde og super dygtige Henriette har 
arrangeret 10 gange med Rally undervisning her 
hen over sommeren. 2 hold træner hver onsdag 
og sikke dog vi lærer en masse nye ting. Henri-
ette er guld værd og super god til at lære fra sig.

Sæsonafslutning 24. Maj 
Her var der lagt op til leg og hygge i hundenes 
og familiens tegn. Masser af konkurrencer blev 
udkæmpet og en masser latter sendt retur. Mens 
grillene varmede op, blev der over en øl og so-
davand snakket tips og tricks til næste års kon-
kurrencer – ja der er vel et lille konkurrencemen-
neske gemt i os alle.

D. 12/7 afholder vi hverdagspelspleje, hvor den 
skønne Kirsten Frandsen kommer og viser, 
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hvordan man holder en berner til hverdag. Et 
sidste arrangement i løbet af sommeren er besøg 
af den fantastisk dygtige ringtræner Jytte Ger-
trud Larsen. Datoen er ikke helt på plads, men 
mere info vil komme på vores hjemmeside.

Se desuden flere billeder og info på:
www.bernersennen-nordjylland.dk 

Vi starter op igen lørdag d. 9 August kl. 10 med 
fælles træning og info.

Hos os er alle velkomne og kontakt os endelig 
hvis du/i skulle have spørgsmål. Tag din hvalp/
voksne hund med ud til os og mød alle pladsen 
skønne hunde og ejere.

Rigtig god sommer til Jer alle

Træning
Se mere på 
www.bernersennen-nordjylland.dk

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

Nu da sommerferien er ved at være forbi, er der 
vist nogle hunde, der trænger til at komme i 
gang igen. Vi håber, at I og Jeres hunde har nydt 
en dejlig sommer.

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.
For kørselsvejledning: se vores hjemmeside 
www.bernerpladsen-nordsjælland.dk
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Vognkørsel
Der er vognkørsel om lørdagen på Trollesbro, 
Slangerupgade 60, 3400 Hillerød. Kontakt John 
Sørensen på tlf. 24257538 for tider og nærmere 
information.

Arbejdsdag
Søndag d. 25. maj havde vi arbejdsdag på træ-
ningspladsen, sammen med schæferhundeklub-
ben. Vi startede med træning, hvorefter vi gik i 
gang med at slibe, male, sætte nye borde/bæn-
kesæt sammen og lave lidt orden i alle tingene. 
Klubhuset blev, om ikke som nyt, så pænt og 
indbydende. Der blev også god tid til at grille 
pølser og hyggesnakke

Træning
Vi starter træning søndag d. 17. august, 
hvor alle hunde træner kl. 9.30 - 11. Vi 
starter med fælles opvarmning, hvorefter 
Jørn træner hvalpe, Marianne træner rally 
og Imre træner lydighed, spor m.m.

Kontakt
Har Du spørgsmål, tilbud om at lave en ak-
tivitet eller andet, kan Du kontakte Kate 
på email: katemadsen@post.tele.dk eller 
på tlf. 48177198 / 51206675
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Nyt fra Nørbølling trænings plads

I september vil der blive arrangeret en fælles gå-
tur. Gåture vil blive slået op på vores hjemmesi-
de: www.bernerpladsen-sydvest.dk. Så hold øje 
med hvad der sker der.

Vi vil i efteråret prøve at lave mere rally, da der 
har været flere der har spurgt herom.

Tirsdag den 24. juni var der forårssæson afslut-
ning på træningspladsen. Rikke vores træner 
havde forberedt nogle lidt utraditionelle øvelser, 
hvor det ikke kun var hundene der gik på fire 
ben.

Vi har i foråret både haft hvalpehold, hvor John-
ny har været træner, unghunde / familiehugge 
hundetræning, hvor Rikke har stået for trænin-
gen. Vores LP hold er blevet trænet af Kirsten.Træning

Vi starter efterårssæsonen tirsdag den 26. 
august med fællestræning kl. 18.30.

Vi har valgt ligesom i foråret, at alle både 
hvalpe/unghundehold og LP-hold, træner 
fra kl.18.30 (tirsdag aften) og så hygger 
alle ved grillen efter træning. Hvis der er 
hvalpe nok, vil vi starte et separat hval-
pehold.

Som i forårssæsonen kan man komme og 
træne for 35 kr. pr. gang, hvis man ikke 
kan de fleste gange på en sæson.

Kontakt
www.bernerpladsen-sydvest.dk 

Johnny Rasmussen: 
7592 2902 eller mobil: 2049 6777 
Email: tzatzikirasmussen@gmail.com

http://www.bernerpladsen-sydvest.dk
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Nyt fra Suså træningsplads

Der bliver lidt ændringer i trænerne på LP-holdet. 
Mia er gået på barsel og Bodil er igen hjælpetræ-
ner. Men som selve træner for holdet kan vi byde 
velkommen til Judy, som glæder sig rigtig meget 
til at komme i gang med at træne LP og Rally. 
Judy bor i Fakseladeplads sammne med sin 
mand og deres 3 hunde, som de går meget op i 
at træne med. Judy har haft hund i 10 år og i de 
sidste 5 år haft en berner, som hun træner både 
LP og Rally med. Judy har en stor interesse i at 
træne andre efter de metoder, som hun har haft 
stor succes med på sin egen hund.

Styregruppen på suså træningsplads glæder os 
rigtig meget til at Judy kommer og træner vores 
dejlige berner på pladsen

Søndag d. 28/9 hol-
der Suså træningsplads 
træningstræf, hvor vi i 
øjeblikket er i gang med 
at finde et sted vi kan være. 
Indbydelse til træningstræffet bliver sendt ud til 
de forskellige træningspladser, men sæt gerne 
kryds i kalenderen!!

Som noget nyt vil der være 5 LP-øvelser og 5 
rally-øvelser, som man skal til prøve i. Vi håber, 
at der er mange som har lyst til at deltage og få 
en hyggelig dag sammen med andre berner og 
deres ejere.

Træning
Lydighedstræning
Efterårssæsonen starter op tirsdag d. 2 
september 2014. Der bliver trænet tirsdage 
kl: 18:30 Og det foregår på adressen: 
Glasværksvej 1, Fensmark, 
4684 Holmegaard
(på boldbanerne ved Holmegaard Hallen.

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

Hjemmeside:
www.susaa-dbsk.dk



46

Nyt fra Vejle

Nyt fra Vejle

Forårssæsonen på Vejle-træningspladsen i He-
densted sluttede med en lille prøve. Alle gen-
nemførte og bestod. Uden at fornærme nogen, 
kan man vist roligt sige at nogle klarede opga-
verne bedre end andre, men alle kæmpede for 
sagen. Alle fandt ud af hvor langt de var nået, 
og hvad der skulle arbejdes videre med.

Hen over sommeren har der været tilmeld- og 
betal-træning. Der har været et nyt træningsem-
ne hver gang, og det har krævet min. 4 tilmeldte 
for at gennemføre. På den måde har vi sikret at 
ingen kommer til at kede sig i sommerferien.
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Tilbage i marts-måned blev Lise og undertegne-
de interviewet til en artikel i lokalavisen. Artik-
len blev dog ikke trykt, men i løbet af sommeren 
vil den komme i en lidt større avis, og i den for-
bindelse har der været en fotograf på besøg på 
pladsen.

Efterårssæsonen starter op tirsdag d. 12/8 2014 
kl. 18.00. Se mere på vores hjemmeside for op-
lysninger om hold og tider.

Husk også at følge med på Facebook.
På gensyn

Styregruppen
Hanne

Træning
Vi træner hver tirsdag fra kl. 18.00 - 20.30.
Opstart 12/8 2014.

Hedensted Centret
Gesagervej 68-70
8722 Hedensted

Kontakt
Frank Andersen, 27201345
Lise Kjær, 40842048
mail: lise@kennel-kjaer.dk
www.bernerpladsenvejle.dk
facebook: https://www.facebook.com/
groups/542851875745435/

mailto:lise@kennel-kjaer.dk
http://www.bernerpladsenvejle.dk
https://www.facebook.com/groups/542851875745435/
https://www.facebook.com/groups/542851875745435/
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Sommernyt fra Bernerpladsen Aarhus

Titlen som ”Årets fører” i den forgangne sæson 
gik, helt fortjent til Frands med sin tæve Chili. Vi 
så Frands & Chili første gang i efteråret 13 hvor 
vi gik i vand til anklerne og der var evigt mørke 
omkring os. Gennem 2 sæsoner har Frands ud-
viklet sig eksemplarisk som fører og har derfor i 
dag fået et solidt og godt samarbejde med Chili. 
Til trods for unghundevanskeligheder og hor-
monbombardement stiller de to hver tirsdag på 
træningspladsen og arbejder frem mod målet om 
på sigt at få en fornuftig og velfungerende vok-
sen hund. Godt arbejdet Frands – det har været 
herligt at være med på sidelinien.

Sommerafslutningen i juni blev fejret med rally/
lydighed/agility på en og samme bane, grill og 
masser af hygge i solen.

Hvad næste sæson kommer til at byde på er 
endnu ikke afklaret. Hold øje med hjemmesiden 
–www.bernerpladsen.dk - og vores facebook-si-
de – Bernerpladsen v. Århus.

Hav en super sensommer og pas godt hundene.

Bernerpladsen i Køge

Frands og Chili

Tre skønne søstre med ejere i Hasmark – Becca, Dagmar og Balou

Træning
Bernerpladsen 
Solkærvej 21, 8382 Hinnerup.

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

Kontakt
Laila Nielsen: 5663 9470 / 2513 3434
Iben Christoffersen: 5666 3163 / 2042 6331
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Smilla (Guldlunds snowangel) er på  
en dejlig lang tur i det skønne vejr Tertzo ś Rikki – Emil

Duffy og Tiffany hygger i skyggen i haven,  
men Tiffany er ikke tilfreds med den nye hundehvalp,  

der bare kommer og stjæler hendes legetøj

Cleo, Carmen og Jessie på Hasmark

Berner-Emmas M&M’s venter på mor

Cleo (Soffi)

Kjær ś Dancing With Charlie, 
Rally Begynder Mester

Billeder

Orlando, Conner, Far Frodo, Mor Nathalie,  
Olivia, O’Neil

Harthins Olivia  
– kan man få noget mad her?

Harthins Olivia på tur en solskinsdag
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tikloshop.dk
fra hvalp til voksen

»Klik ind på tikloshop.dk - se vores store udvalg i hundeudstyr. 
Spændende nyheder og attraktive tilbud«

HvalpepakkerKontakt os og få tilbud på hvalpepakker inkl. GRATIS gave og gavekort til dine hvalpekøbere.

August 2014_DBSK Blad_TikloShop.indd   1 01-07-2014   09:40:42
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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

Maria Harthin Andersen
Havrevej 25
7700 Thisted
28 70 69 31
kennel_harthin@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 / 2015

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.

2014

Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

16.08 2014 Bornholm Harri Lehkonen, FI DKK UDLØBET

17.08 2014 Bornholm Annette Bystrup, DK DKK UDLØBET

23.08 2014 Århus Jørgen Hindse DKK Kreds 
6

UDLØBET

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

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

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

Bernershoppen

www.bernershoppen.dk
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2015

Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

17.01 2015 Nyborg Svante Frisk SE DBSK 15.12 2014

18. 01 2015 Nyborg Kommer senere DBSK 15.12 2014

08.02 2015 Fredericia Irina Poletaeva FIN DKK 05.01 2015
Anden frist  
(kun online)
12.01 2015 kl.8.00 

21.03 2015 (Hårlev) 
Sjælland

Gerda Schaufeli NL DBSK 16.02 2014

04.04 2015 Næstved Karl_Erik Johanssons 
SE

DKK Kreds 
10

25.04 2015 Roskilde Ricky Lochs-Romans 
NL

DKK 23.03 2015
Anden frist  
(kun online)
30.03 2015 kl.8.00

26.04 2015 Roskilde Wenche Eikeseth NO DKK 23.03 2015
Anden frist  
(kun online)
30.03 2015 kl.8.00

06.06 2015 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Helge Werner Hagen NO
Guido Perosino IT

DBSK 04.05 2015

07.06.2015 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Guido Perosino IT
Helge Werner Hagen NO

DBSK 04.05 2015

20.06 2015 Vejen Joao Vasco Pocas PT DKK 18.05 2015
Anden frist  
(kun online)
26.05 2015 kl.8.00

21.06.2015 Vejen Günther Ehrenreich AT DKK 18.05 2015
Anden frist  
(kun online)
26.05 2015 kl.8.00

15.08 2015 Bornholm Birte Scheel DK DKK 13.07 2015
Anden frist  
(kun online)
20.07 2015 kl.8.00
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Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

16.08 2015 Bornholm Jens Ramsing DK DKK 13.07 2015
Anden frist  
(kun online)
20.07 2014 kl.8.00

29.08. 2015 Varde Kommer senere DKK Kreds 
11

?.07 2015

05.09 2015 Sjælland Kommer senere DBSK 03.08 2015

20.09 2015 Hillerød Hans Almgren SE DKK 17.08 2015
Anden frist  
(kun online)
24.08 2015 kl.8.00

10.10.2015 Aars Marit Sunde NO DBSK 07.09 2015

31.10 2015 Herning Georg Kostopoulos GR DKK 28.09 2015
Anden frist  
(kun online)
05.10 2015 kl.8.00

01.11 2015 Herning Guido Schäfer DE DKK 28.09 2015
Anden frist  
(kun online)
05.10 2015 kl.8.00

21.11.2015 Strib Kresten Scheel DK DBSK 19.10 2015

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

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/
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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’s Josephine nyder det gode vejr
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