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Indhold mm

Udgivelser og deadlines i 2015: 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, og i andet materiale udarbejdet af DBSK.

Priser for annoncering i vores blad
Pr. blad: Halvside 300 kr. og helside 500 kr. Årligt: Halvside 1500 kr. og helside 2500 kr.

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

Klubbens hjemmeside: www.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
Tjalfe og Josephines Agila 7 uger gammel 
indsendt af Line Kronborg.

Bagsiden
Nice Leckie van De Klaverhoeve posserer 
foran køerne indsendt af Grethe Lauritzen.

Begrundelse
Forsidebilledet siger næsten sig selv: Lækker 
hvalp og et kreativt billede.
Bagsidebilledet er også kreativt. Vi elsker hun-
den, men vi er vilde med køer.

Jane og Linda
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Så blev det august - en dejlig sommermåned!
Tak for sidst til alle for et par dejlige dage på 
Hasmark. En udstilling som blev afholdt i sol-
skin – som altid. 
Dejligt at se så mange smøge ærmerne op og 
hjælpe med at stille op og gøre klar. Torden-
skjolds soldater, tror jeg man kalder dem.
Inden længe startes der på vores udstillinger igen 
– første gang i Sorø. Denne gang uden frontper-
sonerne Lone Thomsen og Lillian Mielek. De har 
valgt at stoppe i udvalget – og alligevel ikke helt 
farvel til dem. 
De vil stadig hjælpe med diverse opgaver som 
bestilling af lokaler og dommere – alt det der 
foregår bag kulisserne. Der kommer nye folk til 
at stå i frontlinien - mere herom i næste blad, på 
hjemmesiden og facebook.

I sidste nummer af bladet, søgte vi efter personer 
som kunne hjælpe med alt fra at bære et bord 
til at hente en dommer i lufthavnen. Desværre 
er der ingen der har meldt sig til at hjælpe. Det 
er aldrig for sent at melde sig, og I kan nå det 
endnu. Uden hjælp kan bestyrelsen og diverse 
udvalg ikke løfte de opgaver der ønskes af alle 
Jer medlemmer. 

Det er i dag blevet tilladt at bruge de sociale me-
dier til at få medhold i sine tanke, følelser og me-
ninger – der er intet filter. Man må skrive hvad 
man vil og om hvem man vil. Måske tænker 
man ikke at det rammer nogen, man vil bare 
gerne af med egen frustration, men jo, det ram-
mer. 
Klubben hverken kan eller vil lovgive om hvad 
man skriver om andre medlemmer osv. på egne 
og offentlige facebook-sider, men derfor fratager 
det ikke en ansvaret for, om det man skriver, 
skader andre medlemmer.
Vi er alle eksperter i at se hullerne i osten og 
vælger at fokuserer på det der mangler, i stedet 

for at glæde sig over at der er ost nok til at blive 
mæt.
Dette opråb er et ønske om at flere vil give en 
hånd med i stedet for at sørge over det hul som 
måtte være i osten. 
Husk at klubben er hvad DU bidrager med – og 
vi tror ikke at det nogens hensigt at skabe en 
klub i ubalance. Ingen medlemmer af bestyrelse 
og udvalg skal have trusler på mail eller telefon. 
Ingen skal behandles dårligt, blot fordi man ikke 
er 100% enig – det bliver vi aldrig med en klub 
med 6-700 medlemmer.
Alle som arbejder for klubben, på den ene eller 
anden måde, er frivillige og ulønnede. Alt arbej-
de laves i fritiden og nogle gange tager tingene 
lidt længere tid. 

Vi skal sammen løfte klubben, så med disse ord 
siger vi - væk med computeren, kom op af stolen 
og luft hunden. Rens din tankegang og spørg 
dig selv, hvad kan JEG gøre for min klub og ikke 
hvad kan klubben gøre for mig.

Augusthilsner fra bestyrelsen 
Hanne

Kjær’s Josephine efter årets første svømmetur i Horsens Fjord
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

Når bladet kommer ud, er sommerferien allerede 
ovre og hverdagen har meldt sin ankomst – men 
i skrivende stund er den heldigvis ikke begyndt 
endnu.

Der er ikke så meget nyt under solen fra min  
side – så jeg vil bare gentage tidligere opfordrin-
ger om at sende billeder, videoer og historier ind 
af vores skønne race – så vores dejlige blad bli-
ver så varieret som muligt. Denne gang er der 

indsendt 60 billeder fra 14 forskellige – men sta-
dig ingen videoer. Men nu har I jo masser af tid 
hen over sommeren sammen med hundene, så 
mon ikke der dukker et par videoer op til næste 
blad J.

Jeg håber at alle, 2 som 4 benede, får en (har 
haft) fantastisk sommer.

Mange hilsner Nefer

Kronborg’s Amigo Mario Gomez  
er gået kold på ryggen midt i hedebølgen.

4 af Tjalfe og Josephines hvalpe poserer ved stranden

Bernerbrukets Xerox og Pa-Di Sinclair’s I’m son og 
Taboo tager en slapper under sol-cypressen
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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
14.08.2000 Tæve Bermoscow’s Miss 

Anastasiya
Macis Kempe-Dansk Bersennas Scarlett

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
29.09.2002 Tæve Ber Moscow’s Elvira 

Madigan
Sennetta’s Sixten Ber Moscow’s Miss 

Anastasiya
27.10.2002 Tæve Von Pedersen’s Rippa 

Bianca 
Duevang’s Nerman  Von Pedersen’s Freja

13.11.2002 Tæve Bernerhøjen’s Britnei 
Bella 

Tertzo’s Lady Killer Tertzo’s Zalli

27.06.2003 Han Tertzo’s Miraculix 
(Martell) 

Kohavens Cæsar Tertzo’s Pallas Athene

08.09.2003 Tæve Harmony Regeta Garibaldi Cierne 
Kralovstvo 

Enulla Regeta

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
13.05.2004 Tæve Euro Kensen Edna Kabi’s Shannon Mibu Ciana
19.05.2004 Han Von-Pedersen’s Urquell 

Kaizer
Kohavens Cico Von Pedersen’s Fiffi

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

Favitea’s De Merlot

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

Hansennen’s Gaio

05.09.2004 Tæve Bernerhøjen ś Gitane Tannhauser Des hautes 
Vernades  

Tertzo’s Yalta

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

Født Køn Navn Far Mor
15.09.2004 Han Valiant Des Hautes 

Vernades
Tannhauser Des hautes 
Vernades  

Relax Des Hautes 
Vernades

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
05.05.2005 Tæve Hansennen’s Pepsi Duevang’s Nerman   Hansennen’s Chiquita 
08.06.2005 Han Lusennas Django 

(Balder)
Allie Donar v. Bärnerhof 

27.07.2005 Tæve Dörte vom Blumberg-
Land (Nanna)

Julius vom Vogtlandhof Gunda V. Alten Holz

28.08.2005 Han Aristo Bernese Coby Vollenweider’s Bastian Jeba 
12.10.2005 Han Tertzo ś Mambo Dancer 

(Santos)
Tertzo ś Lanzo jr. Tertzo’s Tippy

27.09.2005 Han Bernerhøjen’s Laser Bangshåb’s Bogart Bernerhøjen’s Atlas 
05.04.2005 Tæve Euro Kensen ś Icequeen Kohavens Cæsar Biska Exclusive Kensen
15.05.2005 Tæve Bernerhøjen ś 

Kimberlee
Maglód-Falvi Iq Joker 
Junior

Bernerhøjen’s Britnei 
Bella

08.11.2005 Tæve Vipsennen Zindy Knucklehead Av Lee 
Armand 

Duevang ś Qvinnie

26.11.2005  Tæve Bernerhøjen ś Ophelia Bangshåb’s Bogart Bernerhøjen’s Britnei 
Bella 

26.11.2005 Han Bernerhøjen’s Owen Bangshåb’s Bogart Bernerhøjen’s Britnei 
Bella 

26.11.2005 Tæve Bernerhøjen ś Odette Bangshåb’s Bogart Bernerhøjen’s Britnei 
Bella

Kasper 6,5 mdr. Udstilling på Hasmark

Amazing Tiklos Everlasting Love-Atell - 12 uger
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Still going strong / Billeder

2 nye veteraner kan fejre deres 9 års dag den 28 juli 

Tillykke til begge 2

Nice Leckie van De Klaverhoeve  
elsker det svalende vand

Jalthe med sin elskede vandapport

Still going strong / Billeder

  15044/2006 DKCH-KLBCH-KLBVCH-KB-
HVV14 Pa-Di Sinclair’s Babette

  15041/2006 Pa-Di Sinclair’s Bacchus  
(Basse)
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget

Hasmark er overstået og selvom vejrguderne 
ikke helt havde forstået konceptet ”vindstille”, 
så gik dagene alligevel fint. Der var rigtig man-
ge, der havde fået øjnene op for vores prøver, og 
i alt 50 hunde var tilmeldt, heraf var 18 ”ikke 
bernere”. Vi håber, alle fik et godt indtryk af 
klubben.

Kjær ś Dancing With Charlie og Joanna blev da-
gens bedste LP hund, mens en svensk hundefø-
rer var kommet hertil for at opnå titlen DKLPCH 
og det lykkedes.

I rally opnåede Bodil og Lady Xiera ś Loppe titlen 
Rally Begynder Mester og dagens fidus-præmie, 
valgt af dagens dommer, gik til Bernese Star ś 
Quaro og Therese, for en hoppende og bjæffende 
præstation. 

Stort tillykke til alle deltagere.
Herunder resultater og billeder fra dagene.

Husk vores trænerseminar med efterfølgende 
foredrag for alle, lørdag d. 3/10 2015. Der kan 
allerede nu tilmeldes ved at sende en mail til 
hannebank@stofanet.dk. Invitation følger på 
hjemmesiden.

 LP1
Nr 1. Kjær ś Dancing With Charlie, Joanna Gram 

Mandau, 171 point 
Nr 2. Dalaleds Qisa Karin Rasmussen 

161,5 point
Nr 3. Deenovo Light My Amazing Fire (Austra-

lian Shepherd), Tove Jensen, 154 point

 LP2
Nr 1: Tertzo ś Kazue Lotus, Ulla Hobert, 175,5 

point
Nr 2: Ravensbank Tarzan (Labrador), Helle 

Kublitz, 173,5 point
Nr 3: Tertzo ś Crazy For You,Judy  Hansen, 169 

point

 LP3
Nr 1: Gemdales Arbertsfore Arvid (Collie) – 

Maj-Britt Berglin Svensson 248 point
Nr 2: Von-Pedersen ś Chili – Ole Andersen 183,5 

point
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Nyt fra aktivitetsudvalget

 Dagens LP hund

 Rally Begynder
Nr 1. Katholm Belanos (Welsh Corgi Cardigan), 

Anna Katholm, 98 point
Nr 2. Deenovo Light My Amazing Fire (Australi-

an Shepherd), Tove Jensen, 98 point
Nr 3. Gemdales Arbertsfore Arvid (Collie), Maj-

Britt Berglin Svensson, 97 point

 Rally Øvet
Nr 1. Blondie ś Goodnight Girl (Welsh Corgi Car-

digan), Anna Katholm, 100 point
Nr 2. Kjær ś Dancing With Charlie, Joanna Gram 

Mandau, 95 point
Nr 3. Tertzo ś Live To Tell, Rikke Marstrup Mol-

lerup, 83 point

 Rally Ekspert
Nr 1. Isell ś Ike (Malinois), Flemming Larsen, 

99 point
Nr 2. Guldlund ś Just To Kiss, Laila Pedersen, 

92 point
Nr 3. Birkebakken ś Dolly (Welsh Corgi Pem-

broke), Hanne Rohmann, 91 point

Bernershoppen

www.bernershoppen.dk
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Nyt fra aktivitetsudvalget

 Rally Uofficiel
Nr 1. Oskar, Tove Jensen, 92 point
Nr 2. Nanna, Claus Sørensen, 92 point
Nr 3. Bonita, Irma Jensen, 75 point  Ole og Mille

 Maj-Britt, DKLPCH  Fidus-præmie  Bodil og Loppe, RBM

Tak til alle, der deltog og var med til at skabe en god stemming.
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget

Så blev et af årets højdepunkter for Bernerfolket 
overstået, nemlig Årets klubudstilling på Has-
mark Strand camping. Igen igen var vejrguder-
ne 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. 

Fredag mødtes 131 til fællesspisning efter tel-
topsætning. Joan og Lars havde igen sørget for 
at aftensmaden. Et lækkert måltid mad, en øl/
sodavand/glas vin og godt selskab - ja, det er 
utroligt hvad man kan få for kr. 50,-  - 2. år i 
træk med et fantastisk deltager antal – så måske 
er det kommet for at blive.

Veteranparaden trak igen i år 14 dejlige vetera-
ner, som på fornemste vis blev fremført i udstil-
lings ringen og fik hæder fra alle sider. Det var 
et skønt syn at se de værdige ældre hunde gå 
æresrunde i ringen. Se billeder fra paraden andet 
steds i bladet.

Klubudstilling i Otterup 2016  
– Udlejning af hytter og campingvogne
Fra Lørdag d. 29. august kl. 8.30 er det muligt 
at ringe på tlf. 62 82 62 06 og booke hytter og 
campingvogne på Hasmark Strand Camping. 

Denne fremgangsmåde har været brugt i mange 
år, for den giver hvert år alle lige mulighed for at 
forsøge at booke udlejningsenhederne på cam-
pingpladsen.

Kommende udstillinger
Dansk Kennel Klub holder udstilling på Born-
holm d.15. og 16. august 2015. Adresse: Rønne 
Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 Rønne. 
Dommer er henholdsvis Birte Scheel, DK og Jens 
Ramsing, DK.

DKK Kreds 11 holder udstilling i Varde den 29. 
august 2015. Adressen er Varde Fritidscenter, 
Lerpøtvej 55, 6800 Varde. Dommer er Vincent 
O’Brien, DK.

DBSK’s udstilling i Sorø er d. 19. september 
2015. Adressen er: Sorø Hallen (udendørs), 
Ringstedvej 20, 4180 Sorø. Dommer er Frode 
Jevne, Norge.

DKK’s udstilling i Hillerød følger og er d. 20. sep-
tember 2015 på adressen: FrederiksborgCentret,  
Milnersvej 39, 3400  Hillerød.  Dommer er:  
Hans Almgren, SE.

DBSK’s udstilling i Års er d. 10. oktober 2015. 
Udstillingen foregår i Messecenter Års, Messevej 
1, 9600 Års. Dommer er Marit Sunde, NO.

Teltopsætning i Hasmark  
Tak for billedet Louise
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Veteranparade Otterup 2015

Veteranparade Otterup 2015

Augusta, 13 år og 1 md. Britnei Bella, 12 år og 6 mdr. Harmony Regeta, 11 år og 8 mdr.

Tertzo’s Dendi, 10 år og 11 mdr. Hansennen’s Pepsi , 10 år og 1 md. Vipsennen’s Zindy, 9 år og 6 mdr.
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Veteranparade Otterup 2015

Lille Strands Isolde, 9 år og 2 mdr.

Pa-Di Sinclair’s Babette, 8 år og 10 mdr.

Herletta´s Carla, 8 år og 1 md. Moonsisters Bastine, 8 år og 1 md. 

Eurokensen´s Icequeen, 9 år og 2 mdr.

Lady Xiera’s Pride, 8 år og 2 mdr. Tertzo’s Sirrah, 8 år og 1 md.

Jolie, 8 år og 11 mdr.
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Hitlisten pr. 21. juni 2015

Hitlisten pr. 21. juni 2015

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

07810/2009 Sennetta ś Colombo 105 5 Nicole Hecksher
20134/2011 Koeman van´t Stokerybos 86 5 Janne Klitgaard Andersen
07776/2008 Caio 74 5 Lone Yde & B. Rasmussen
00771/2014 Harthin ś O´Neill 70 5 Anni Smedsgaard
02873/2007 Ber Moscow´s T-Riki Tiki Tavi 69 5 Sheila Hornstrup
13075/2010 Harthin ś Magic Mojo 60 5 Peter Uno Andersen
00466/2013 Tjofselinas Z Derio 60 5 Mona B. Jensen & Finn Katberg
08843/2009 Maroussia Otzo King Of Forest 59 5 Mona B. Jensen & Finn Katberg
11708/2012 Herletta ś Jason 57 5 Berit Bang-Jensen
05886/2014 Prima-Sennens Dexter Of Kimberly 57 5 Preben Mikkelsen
12819/2010 Tertzo ś Out For Justice 53 5 Claus Staugaard Mortensen
19022/2013 Delarento Wesola Czereda 52 5 Danni Christensen &  

Gitte Sørensen
07192/2014 Hauff Duok Labas 49 5 Ole Gregersen
16394/2012 Effenson Rider Carallsa 45 5 Birthe Post
10440/2014 Nice Leckei Van De Klaverhoeve 44 5 Bent Jacobsen
01985/2012 Berner-Emmas Happy Hour Humle 37 5 Karin Nielsen
20204/2010 Hansennen ś Monet 36 3 Lone Danielsson
17265/2013 Pa-Di Sinclair ś Napayshni 36 4 Anja Skov
16074/2013 Franco Nero Carallsa 34 5 Gitte Nielsen
07555/2012 Aslaug ś Pingo Pang-Go Cuda 32 5 Heidi og Mads Dahl Jensen
11611/2014 Kannehill ś Barney 32 5 Tenna Ernst
19956/2013 Devael Full Steam Ahead 31 5 Pia Skaarup Larsen
19954/2014 Herman Alpiu Slénis 31 5 Inge Koveriene
15688/2012 Berner-Emmas Isaac Renanya 29 2 Alp Arbac, Karin Nielsen & 

Thomas D.
06140/2014 Fruenshøj ś Adorable Rufus 28 4 Erika Bromose
08562/2009 Harthin ś Lapin Unelma 28 5 Anne H., Peter og  

Maria H. Andersen
10555/2014 Bernerhøjen ś Sirius 27 5 Monica Østergaard Rasmussen
00772/2014 Harthin ś Orlando 25 4 Linda Hjort
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Hitlisten pr. 21. juni 2015

Tæver

12911/2009 Kjær ś Honey Honey 90 5 Steen Ulrik & Lise Kjær
07782/2008 Carolina 85 5 Christina Basbøll
15044/2006 Pa-Di Sinclair´s Babette 83 5 Helle & Hans Peter Sinclair
16253/2013 Kjær ś Money For Nothing 76 5 Karina & Per Børglum Knudsen
05893/2014 Prima-Sennen ś Duchess Of Kimber 72 5 Susanne Randløv Petersen
18146/2004 Hansennen´s Omega 62 5 Per og Susanne  

Randløv Petersen
18139/2010 Lady Xiera ś Impala 60 5 Henriette Poulsen
04718/2012 Pa-Di Sinclair ś Mercedes 51 5 Britta & Claus H.Staugaard 

Mortensen
18377/2010 Amazing Tiklo ś Balu Magic 44 5 Gitte Høy Nielsen
04448/2014 Bernerdalens Miss Madeleine 42 5 Helle & Hans Peter Sinclair
12201/2011 Harthin ś Nobody Like Nathalie 38 3 Peter, Anne &  

Maria Harthin Andersen
06460/2008 Lady Xiera ś Shelly 38 5 Pia Skaarup Larsen
08269/2014 Lady Xiera ś Potpourii 37 5 Kirsten Anker Nielsen
17291/2013 Tutti Frutti Hala-Bala 34 3 Maya Wulffsberg
15550/2012 Lady Xiera ś Moneypenny 34 5 Pia Skaarup Larsen
14201/2014 Nellie Vom Colmberg Wäldchen 33 5 Inge Bibby
11213/2013 Bernerdalens Lakka 31 4 Inge Bibby
22021/2005 Vipsennen Zindy 31 4 Vivi Petersen
10869/2012 Kristianslyst’s Becca 30 3 Charlotte Tams Skanborg
06495/2006 Euro Kensen Icequeen 30 4 Henning Hede Jensen
17042/2008 Berner-Emmas Berta 29 3 Lotte E. Kiiel, K. Nielsen &  

R. Nielsen
13076/2010 Harthin ś Magnificent Miss Melanie 29 4 Peter, Anne &  

Maria Harthin Andersen
15691/2012 Berner-Emmas Inci Renanya 28 3 Karin Nielsen
04144/2008 Ber Moscow ś Olga Polka 28 5 Heidi Dahl Jensen
15573/2014 Kjær ś Enya 26 2 Jens Lund-Kristensen
17041/2008 Berner-Emmas Babette 26 3 Karin Nielsen
00267/2014 Herletta ś Lotus 25 4 Dan Hansen
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Hitlisten pr. 21. juni 2015 / Historie

Veteranhanner 
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2015)

02873/2007 Ber Moscow ś T-Riki Tiki Tavi 69 5 Sheila Hornstrup
02589/2007 Zolo Vom Oberholzer Forst 2 1 Linda Pilgaard Skov

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2015)

15044/2006 Pa-Di Sinclair ś Babette 83 5 Helle & Hans Peter Sinclair
18146/2004 Hansennen ś Omega 62 5 Per og Susanne Randløv Petersen
22021/2005 Vipsennen Zindy 31 4 Vivi Petersen
06495/2006 Euro Kensen Icequeen 30 4 Henning Hede Jensen
22551/2005 Dörte Vom Blumberg-Land 2 1 Tina Grenaae

Bestået LP2

Efter usikkerhed på om vi skulle melde vores 
skønne tøs, Aslaug’s Pinja, til LP2 prøve velvi-
dende at hun måske ville komme i løbetid, tog vi 
chancen, – og selvfølgelig nåede hun at komme 
i løb inden. Alt til trods mødte vi op i Viby den 
16/5.

Sikke en lang dag. Vi måtte selvfølgelig vente til 
alle var færdige i alle klasser, men tålmodighed 
lønner sig viste det sig.

Selv om det blæste en strid og kold efterårs vind 
og ventetiden endte med en omgang regn, som 
Lenette også måtte op til prøven i sammen med 
Pinja. - så lykkedes det trods hun er i løb og 
våd kold regn, at bestå med ikke mindre end 194 
point, kun 1,5 point fra udtagelse til DM! Mor og 
far er stolte!

En venlig hilsen og et stort VOVVOV
Pinja, Lenette og Mogens

Hitlisten pr. 21. juni 2015 / Historie
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LP – Hitliste 2015

LP – Hitliste 2015

LP1

Nr. Hund Fører Point
1 Kjær ś Dancing With Charlie Joanna Gram Mandau 171
2 Dalaleds Qisa Karin Rasmussen 161,5
3 Tertzo ś Live To Tell Rikke Marstrup Mollerup 153,5
4 Glade Bernere Chilli Ulla Hobert 150,5
5 Vipsennen X-Treme Lilo Tove Jensen 144

LP2

Nr. Hund Fører Point
1 Aslaug ś Pinja Lenette Bendtsen 194
2 Tertzo ś Kazue Lotus Ulla Hobert 175,5
3 Tertzo ś Crazy For You Judy Hansen 169

LP3

Nr. Hund Fører Point
1 Von-Pedersen ś Chili Ole Andersen 183,5

Kennel Kristianslyst Bosco

Kage til udstilling på Hasmark
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Rally Hitliste 2015

Rally Hitliste 2015

Rally Begynder

Nr. Hund Fører Point
1 Effenson Rider Carallsa (Cocio) Birthe Post 99
2 Zakili ś Figne Fra Fazille Inge Dahl 99
3 Lady Xiera ś Loppe Bodil Nordam 92
4 Dalaleds Qisa Karin Rasmussen 85
5 Hansennen ś Cookie Birgit Christensen 82

Kjær ś Easy Rider Pia Lund 81
6 Banehaven ś Ganni Dressed For Life Mai-Britt Juhl 80
7 Banehaven ś Fillis Filua Mai-Britt Juhl 76

Rally Øvet

Nr. Hund Fører Point
1 Hansennen ś Chianti Vian Mylstrup 100
2 Vipsennen ś X-Treme Lilo Tove Jensen 97
3 Kjær ś Dancing With Charlie Joanna Gram Mandau 95
4 Tertzo ś Live To Tell Rikke Marstrup Mollerup 83
5 MoonSisters Groovy Kozmo Tina Kjeldberg 78
6 Ka Limbo ś Priska Precilla Joan Ohlsen Kjeldsen 76
7 Bernese Star ś Quaro Therese Kelstrup 76
8 Flintinge ś Carrie Calendula Laila Pedersen 71

Rally Ekspert

Nr. Hund Fører Point
1 Guldlund ś Just To Kiss Laila Pedersen 92
2 Tertzo ś Crazy For You Judy Hansen 79
3 Lady Xiera ś Impala Henriette Poulsen 77
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Foreløbig dato for nyt avlskåringsarrangement 
bliver den 10. oktober 2015.
Tid og sted og yderligere oplysninger følger på 
hjemmesiden og DBSK Facebook.

Forhåndstilmelding er mulig til Avls- og Sund-
hedsudvalget, Karin Nielsen, 
info@berneremma.com

– Alt i pelspleje  
til hverdag og udstilling

Christian Niss
info@coatcare.dk · 29 800 314

www.coatcare.dk
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Historier

Buffy

I august måned sidste år hentede vi vores dejlige 
Berner hvalp, Buffy. Det er den fjerde af slagsen 
vi har og det er der jo en grund til. Buffy kom-
mer fra Laila og Kaj, Bernesekisses ved Farsø. 
Hun er en sund, frisk og fræk hvalp der nu er 
blevet 12 måneder. Vi har bestemt os for at dele 
hendes første tid hos os med jer.

Den 20. august 2014
Hej
Så har jeg sovet den første nat i mit nye hjem og 
jeg har været rigtig dygtig. Da kl var ca. 3.30 
vågnede jeg. Så gik min nye mor og jeg ud i ha-
ven og der tissede jeg med det samme. Så vil-
le mor gerne sove lidt mere, men det havde jeg 

ikke lige lyst til. Så 
peb jeg lidt og hyle-
de og det der med at 
hyle, det virkede!! 
Så sagde hun no-
get til mig og stak 
sin hånd ned til 
mig og loppede mig. 
Min nye ven Silver 
(Fransk Bulldog) 

synes det var synd for mig, så hun kom hen til 
mig med legetøj og så legede vi lidt til vi igen 
faldt i søvn. Ja faktisk stod jeg først op kl 7.30!! 

Så talte far og jeg lidt sammen, og ved i hvad 
han sagde? «Jeg har altså slet ikke lyst til at køre 
på arbejdet nu når du er kommet. Du er sim-
pelthen SÅ sød» og det har han jo ret i. Min nye 
mor hun er lidt pylret. Mens jeg sov så dejligt på 
gulvet på altanen, kom hun og løftede mig for at 
lægge mit tæppe ind under mig, så jeg ikke skul-
le fryse. Men det gider jeg ikke ligge på, for jeg 
fryser ikke. Så jeg rejste mig bare og lagde mig 
ved siden af tæppet, og så sov jeg videre. Jeg har 
det godt, men savner jer lidt ind imellem, men så 
bliver jeg loppet og leget med.

Slik fra Buffy 

Den 22. august 2014
Godaften 
I dag var jeg med min mor i den børnehave, hvor 
hun arbejder. At jeg er sød og dejlig ved jeg godt, 
men altså de voksne der i børnehaven fik tårer 
i øjnene over hvor skøn jeg er!! De nussede og 
nussede og så synes jeg lige de skulle høre min 
flotte stemme, så jeg hylede lige lidt. Og så skete 
der noget. Døren til en stue gik op og der sad 15 
søde børn og spiste deres madpakker. Min mor 
tog mig op, og så fik de lov til at komme over og 
nusse mig på skift, mens min mor sørgede for 
at de var søde ved mig. Da vi kørte hjem var jeg 
blevet meget meget træt, så jeg sov i lang tid. Til 
aftensmad kom en af Alexanders kammerater 
og han var godt nok sød ved mig. Vi nussede, 
hyggede og legede. Nu er jeg ved at være træt, 
så jeg lægger mig på mit tæppe. Godnat og sov 
skønt og vi skrives ved i morgen.
PS: Jeg er meget dygtig til at tisse og prutte 
udenfor. 

Den 24. august 2014
Hej igen
Jeg vender mig mere og mere til mit nye hjem, og 
jeg er rigtig glad for mine forældre og nye ven-
ner. Specielt Silver (den franske) Vi elsker at lege 
sammen. Snacky (gravhunden) er altså ikke helt 

tilfreds med min til-
stedeværelse. Hun 
gemmer sig i sin 
kurv (mine foræl-
dre kalder hende 
”Maude”) og når 
jeg kommer i nær-
heden så knurrer 
hun af mig, men så 
gør jeg bare af hen-
de. Hun finder nok 
ud af at jeg ikke er 
så farlig på et tids-
punkt.

Historier
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Jeg var på stranden i går, øjjj hvor var det skægt 
og dejligt - jeg løb rundt og legede. Og ved i så 
hvad?? Silver løb ud i vandet!!!! Jeg tænkte at 
det måtte jeg også prøve. Jeg blev lidt forskræk-
ket over at det var vådt, men jeg kunne godt lide 
de, så jeg gik ud til maven nogle gange. Der hå-
ber jeg vi skal over igen snart. Min familie elsker 
mig, men i nat syntes de altså jeg var lidt streng. 
Jeg gad altså ikke sove så meget!!! Nå men jeg 
må hellere sove lidt bedre i nat for min far kalder 
mig en ”lille røver”.

Hils dem jeg kender, Buffy 

Den 26. august 2014
Hej igen.
Så er der gået endnu en dag, og den er også gået 
godt. Jeg har været ude og besøge en anden hund 
der skal være min ven. Det er Aslan og han er 
også en af de der franske. Han var rigtig sød og 
jeg er sikker på vi bliver rigtig gode venner. Jeg 
har været på stranden igen i dag, SKØNT. Jeg er 
også blevet børstet. Det synes min mor vi alle 3 
skulle, og vi blev rigtig fine. Det var lidt svært 
for mig at sidde stille på børstebordet, men mor 
siger vi bare skal blive ved at øve, så det gør vi. 
Nå nu vil jeg lægge mig, og jeg må nok hellere 
sove lidt bedre i nat. Det ved jeg mor og far vil 
blive meget glade for.

Godnat-slik fra Buffy

Den 28. august 2014
Hej 
Så har jeg været til min første træning. Øj hvor 
var det sjovt. Der var en masse store vovser som 
lignede min hundemor og de var rigtig dygtige. 
Min mor siger at jeg også bliver lige så dygtig 
engang. Det glæder jeg mig til. Jeg ville rigtig 
gerne have den der dumme snor af så jeg rigtig 
kunne løbe rundt og lege, men min mor sagde 
at jeg ikke måtte, fordi jeg var for lille. De var 
alle sammen helt vilde med mig og sagde jeg 
var meget smuk og fin men jeg er jo også en 
prinsesse. Nu er jeg MEGET træt så jeg smider 
mig på min fars sportstaske og knalde brikker. 
Store slik fra Buffy

Den 3. september 2014
Hej 
Så har i mig igen. Jeg har det stadig godt. Min 
mor har dog lige haft ringet til dyrlægen, fordi 
jeg stadig har dårlig mave. Men jeg er frisk, le-
ger og spiser. Ja, jeg vejer faktisk 11.5 kilo nu. 
Dyrlægen aftalte med mor at jeg skulle have 
skånekost (ris og kylling eller tun) og det der 
ZooLac. Hvis ikke jeg i løbet af de næste 3-4 
dage får bedre afføring så skal jeg til dyrlægen. 
Det gider jeg ikke, men det der skånekost det gi-
der jeg godt. Bare jeg skulle ha skånekost resten 
af mit liv!!

I går aftes var jeg med til mit første kvindeløb. 
Det hed Smuk Kvindeløb og var i Roskilde. Ja 
der var jeg jo selvskrevet og der var rigtig man-
ge damer og også mænd og børn der synes jeg 
var meget meget smuk. Jeg løb altså ikke, men 
jeg blev godt nok træt af alle de klap og kæl jeg 
fik, og alle de nye ting jeg jo var nødt til at følge 
med i. Så mor måtte bære mig det meste af vejen 
hen til bilen da vi skulle hjem. Men der var altså 
super spændende.
Store våde slik og potedask fra Buffy

Indsendt af Vibeke Lionett.

Historier
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Jeg er flyttet … vist nok på Julemærkehjem!!!

Kære mor og far
Efter at I kørte mig ud til min nye familie på går-
den med de 23 Ha. Jord, egen lille skov, 2 heste, 
høns og kaniner samt de 2 søde mennesker ”ny 
mor og far” så har jeg oplevet meget (selvom der 
i skrivende stund kun er gået godt en uge ;o)

Jeg har allerede gået mange ture, både selv rundt 
på ejendommen men også med ny mor og far, de 
kører mig meget rundt til alt muligt sjovt, gåtur 
ved søen og fjorden eller i skoven og vi var bla. 
inde og se på det der flotte 3D Lysshow på Ha-
derslev Kasserne om aftenen d. 4. Maj.

Dvs. turene rundt alene, er nu ikke helt alene, 
for ny mor holder godt øje med hvor jeg lusker 
hen og oftest vil jeg faktisk også helst have hen-

de med rundt, men jeg skal gerne over og se til 
kaninerne et par gange om dagen, da går hun 
ikke med, men kan vist se mig alligevel – så 
kommer kaninerne hen til hegnet og hilser på 
mig.

Jeg har fået min egen sækkestol i entréen og jeg 
sover ved siden af ny mor hver nat – hun siger 
jeg snorker men ikke så slemt som ny far, så nu 
sover ny mor vist med ørepropper.

Mandag morgen startede noget før end den ple-
jer hos jer. Jeg skulle stå med op kl. 5 og kl. 6.30 
kom der så 2 små børn ind sammen med deres 
mor – hold op hvor blev jeg glad, troede nemlig 
ikke at der var små børn i denne familie og dem 
holder jeg ellers så meget af.

Jeg får så mange kys og klem af børnene hver 
dag, tror de er lige så glade for at jeg er flyttet 
ind som jeg er for at de kommer alle hverdage.
Hver dag når ungerne tager hjem, så går ny 
mor og jeg os en tur inden vi skal i gang med 
at ”røj´te” – altså passe heste, høns og kaniner 
samt ordne have og vigtigst….LAVE MAD !!!

Historier

  Ny mor og jeg laver strækøvelser – DET 
kræver sin hund!!!

  Ny far, mig - Kjær ś Lucy in the sky with 
Diamond, Ny mor og min søster Honey ś 
unge Charlie.
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Jeg er flyttet … vist nok på Julemærkehjem!!!

Nåe ja for resten, der er noget jeg lige skal have 
hørt jer ad – Har I sendt mig på Julemærkehjem? 
For jeg har da sjældent været så aktiv, men der 
følger ikke en større portion mad med!!! Har I 
aftalt med ny mor og far at jeg skal tabe mig??? 
…Syns jeg måske nok godt at I ku´ ha śagt til 
mig inden jeg flyttede!

Nå skidt, faktisk tror allerede at jeg har tabt mig, 
jeg føler mig i hvert fald mere klar til at lave lidt 
ballade end tidligere.
Her den anden formiddag skulle vi om og se til 
hønsene, der har en stor indhegning omkring 
møddingen, halmfyret og frugtplantagen. Ny 
mor havde Dagplejeungerne med så jeg så mit 
snit til lige at løbe efter en høne, jeg får jo alt 
for lidt mad – ved I nok !!! Men da jeg så løb 
efter den, fløj der pludselig 5 andre op og så tog 
jagten mig og jeg for rundt, sprang over stok, 
over mødding og over sten mens hønsene fløj 
og skreg – bagefter mig kom ny mor, også over 
stok, over mødding og over sten, mens ungerne 
stod helt forstenet og så på alle os der fløj rundt 
mellem hinanden.

Pludselig hørte jeg ny mors stemme – Kæft hun 
var blevet sur :o(. Jeg fik en skideballe, for jeg 
havde vist kommet til at trampe lidt på ”lille Kok 
Hansi Hinterseer” – og DET må man altså åben-
bart ikke!!!
Og lige det der med ”skæld ud” DET gider jeg alt-
så ikke – så nu vil jeg bare slet ikke med om til 
hønsene, står kun i Hønsegårdsdøren og kigger 
på – sammen med ungerne.

Jeg møder tit andre hunde når vi er på tur, men 
af og til kommer ham den lille trælse balla-
de-mager, som også har været på besøg da jeg 
boede hos jer – Charlie hedder han – han er en af 
min søsters børn og han lige så fræk som dem i 
filmen!!! men han er nu ved at få lært at her på 
Matriklen bestemmer JEG nu ;o)

Indsendt af Joanna Gram

  Mig og en af mine kaniner.

   Dagplejeungerne og jeg 
 
Ida blev vækket en dag af larm fra nabo én 
og bliver hun vækket sådan er hun meget 
sur, men ny mor sagde hende så om hun 
ikke lige ville sige hej til mig og så var al 
surhed pist væk.
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World Dog Show 2015

Igen i år deltog vi i dette års World Dog Show der 
i år fandt sted i Milano.

Vi rejste sammen med Karin Nielsen fra Kennel 
Berner Emmas og jeg må sige at det var rigtig 
dejligt at få selskab på den lange tur.
Udover Sennetta ś Columbo havde vi selskab af 
en af vores dejlige sønner fra Kennel Harthin ś 
O-kuld nemlig Harthin ś O´Neill.
Anni Smedsgaard rejste sammen med Gitte Høy 
Nielsen, så 2 hunde og fire danskere udgjorde i 
år den danske lejr.
 
Specialen der dømtes af Kavic Blaz, SLO, fandt 
sted om torsdagen, her blev det til en flot Excel-
lent og 2v, til O´Neill i en stor Juniorklasse med 
21 hunde.

Fredag var det så World Dog Show, Jeg havde 
valgt denne gang kun at udstille Sennetta ś Co-
lumbo (Frodo) til World Dog Show for at økono-
misere med energien.
 
Det var Lisbeth Mach, CH, der dømte de officiel-
le hanhunde klasser. Hele 30 juniorhanner var 
tilmeldt. Harthin ś O´Neill og Anni gjorde som 

sædvanlig en flot figur og endte med et Excel-
lent, de klarede den igennem adskillige udskil-
nings forløb, og endte uofficielt som nummer 6, 
en præstation de godt kan være stolte af!
 
For vores vedkommende blev det til en ærefuld 
4. plads i en stor Champion klasse med 26 han-
ner, her var der ligeledes adskillige udskilnings-
løb, og det var så det, da det som bekendt kun 
er klassevinderne fra hver klasse der går videre.
 
Sennetta ś Columbo og jeg har nu deltaget i WDS 
4 gange, hver gang i Champion klassen, og er 
blevet placeret de tre, heraf en som Verdens Vin-
der i 2013. Er der noget at sige til at jeg er meget 
taknemmelig for og stolt af min pragtfulde Ber-
ner dreng, vi har så mange fantastiske oplevel-
ser sammen.
 
Nu glæder vi os til en lang sommerferie hvor vi 
kan nyde vores lille ny hundehvalp, og hvor vi 
vil lægge spray, børster & kamme på hylden J.
 

God Sommer fra os
Hilsen Nicole Hecksher

Historier
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Billeder

Billeder

Mor & Datter Guldlunds Just To Kiss og  
BerneseKiss’ Aisha

Harthin’s Percival Albus og Harthin’s Princess Molly  
i brydekamp efter udstilling Harthin’s Percival Albus - 7 måneder

Amazing Tiklo’s Fairy Queen - 4 uger
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Bernerpladsen Als/Sundeved

Bernerpladsen Als/Sundeved

Bernerpladsen Als/Sundeved inviterer

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 Ny-
dambåden. 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 magte-
de at genskabe denne del af den danske kultur 
historie.

Oplevelsen bliver selvfølgelig krydret med forhå-
bentlig godt vejr og ringriderpølser som sælges 
til et rimeligt beløb. Sørg selv for jeres drikke-
varer og en tilmelding senest søndag d. 6. sep-
tember.

Turen foregår lørdag d. 12. september fra kl. 
10.00 og vi mødes på parkeringspladsen for en-
den af Sottrupskov. (GPS: Sottrupskov 28 6400 
Sønderborg) og fortsæt lige ud så kommer par-
keringspladsen på venstre hånd.

Tilmelding sendes til Ib Frost
Mail: ib.frost@bbsyd.dk, mobil: 28604406.

Vel mødt, Bernerpladsen Als og Sundeved

Bernerpladsen Als/Sundeved inviterer

Søndag den 20. september er der gåtur ved Ve-
sterhavet. Traditionen tro afholdes der endnu en 
gang gåtur v. Vejers Strand.
Alle Bernerejere og medlemmer af DBSK er vel-
komne til at deltage i dette arrangement, så kom 
og nyd naturen ved det skønne Vesterhav.
Vi mødes kl. 13.00 på Jafdalvej 31, Vejers Strand.
Efter gåturen nyder vi kaffe/te og kage som man 
selv medbringer.

Ring og hør nærmere hos undertegnede hvis 
man har spørgsmål. Tilmelding ikke nødvendig.

Vel mødt, Lone Larsen
Mobil: 20 46 08 24, e-mail: klalo@stofanet.dk

Træning
Opstart i 2015 og andet nyt vil blive an-
nonceret på vores hjemmeside.

Kontakt
Ib Frost 2860 4406.
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Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

Træning
Træning efter sommerferien starter tirsdag 
18. august 2015 kl. 19:00.
Tirsdagstræning til og med 8. september; 
derefter søndagstræning med juleafslut-
ning 22. november 2015.

Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

Som altid havde vi godt vejr til vores sommeraf-
slutning, der som altid foregik med dels sjov og 
konkurrencer, dels med noget at spise og drikke.

Desværre var der ikke nok små hvalpe til at 
danne et sommerhold. Så instruktørerne holder 
en velfortjent sommer.

Som alle har set, har vi fået en ny træner på 
pladsen: Jørn, der har trænet Bernere i mange år. 
Desværre har Kjeld været nødt til at stoppe som 
træner hos os.

Træningstræf søndag 27. september
Træningstræffet for træningspladserne i Køge, 
Suså og Ballerup-Skovlunde Lydighed, holdes i 
år af Ballerup Skovlunde.

Ræveskab
Vi har hørt, at der er ræve-
skab i Hellerup / Charlotten-
lund området, samt i Farum. Der-
for har jeg sakset dette fra naturstyrelsen.dk:
Hunde bliver let inficeret med skabmider fra ræ-
ven. Syptomerne er voldsom kløe, i starten som 
regel langs ørekanten, ned ad forbenene og ved 
haserne. Skabmiderne forårsager betændelse og 
kløe i huden, og derfor opstår der ofte rødme, 
varme, hårløshed og småsår på de angrebne 
områder. Har ens hund været i kontakt med en 
skabinficeret ræv, bør man søge dyrlæge for at 
få hunden behandlet. Medicin mod skab kan 
ikke fås i håndkøb.

Kontakt
Irma Jensen på 36 75 11 24
Ole F. Nielsen på 39 67 26 62

http://naturstyrelsen.dk/
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Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN

Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN

Den 27. maj holdte vi afslutning af forårssæso-
nen på Berner træningsplads Fyn. 
Det var en hyggelig aften, alle blev blandet i 4 
hold på tværs af træningshold, som skulle igen-
nem forskellige øvelser. Der var blandt andet 
pølse-spisning fra spand med vand, hund iklæ-
des t-shirt, gå zig-zag med æg på ske og hund 
gennem tunnel.

Bagefter var der fælles spisning, hvor Lars og 
Joan igen serverede de fantastiske flæske-
stegs-sandwich – uhmmm. Bobby havde fået 
Lis til at sørge for desserten, for han havde fød-
selsdag!
Der blev delt flidspræmier ud til de kursister, 
som har været til træning hver onsdag i hele 
sæsonen. Vi håber, at se alle igen til efteråret. 

Efterårstræning
Efterårssæsonen starter den 26. august 
2015. Se på hjemmesiden for mere infor-
mation og tilmelding.

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

http://www.berner-sennen-fyn.dk
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Bernerpladsen i Haderslev

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

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

Bernerpladsen i Haderslev

Harthin ś Quarterback aka Batman 8 uger

Bernerhøjen’s Denise nyder at være i haven
Kento på 4,5 år elsker, 

at det nu endelige er blevet sommer

Gåsegang, når vi er på tur  
(Tjalfe og Josephines hvalpe)
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Billeder

Bernerpladsen i Køge

Køge træningsplads på tur til Pandekagehuset 
ved Borup
Lørdag den 13. juni, en dejlig solskins dag, drog 
både tobenede og 4-benede på tur til pandeka-
gehuset ved Dyndet i Borup. Vi mødtes kl 11.00 
og gik en tur rundt om søen, og i år blev det en 
lidt anderledes gåtur. Søen var blevet betydelig 
større end de foregående år pga. de mængder 
regn vi fik i foråret. Men det synes at behage 
vores skønne Bernere, så blev gåturen nemlig 
lidt længere. 

Efter gåturen skulle alle, traditionen tro, spise 
pandekager. Det vil sige vores vovser fik god-
bider og vi fik pandekager. Først en madpan-
dekage og derefter en dessert pandekage, og de 

smagte lige så skønt som alle de andre gange 
Køge træningsplads har besøgt pandekagehu-
set. 

Andre meddelelser fra Køge Træningsplads
Næste tur på Køge Træningsplads for to- og fir-
benede er lørdag den 29. august. Der skal vi gå 
en dejlig tur og derefter spiser vi på Troldanden 
på Hvidovre havn. Alle der er interesseret er 
hjertelig velkomne.

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

Billeder

Hvalpe efter LadyXieras Konfetti og Largo Tasmanska Elite
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13. juni afholdte vi sommer afslutning på plad-
sen, vi havde konkurrencer, sjov og spas med 
hinanden og vore hunde, og vinderne fik dej-
lige godbider til bamserne. Grillerne blev tændt 
og vi hyggede med egne medbragte madkurve, 
Bagerens kunstneriske indslag af en Berner ka-
gehund, og selvfølgelig frugt for vi er så sunde 
i Nord. 

Hen over sommeren laver vi nogle Rally aftner, 
bare for at vi ikke helt skal glemme hinanden.
Efterårssæsonen starter vi op d. 22. august 
kl. 10, efter træningen er der valg til Styre-
gruppen, har man lyst er det bare om at mel-
de sig, vi kan altid bruge nye friske hoveder.  
Går man med en lyst til at blive træner mang-
ler vi også sådanne mennesker i vores klub.  
Klubben er selvfølgelig vært med en gang brød 
den dag, og måske frugt, mere info. Om dette på 
hjemmesiden.

Træning
Vi har altid plads til nye medlemmer og 
hunde, så skulle i være interesseret så kon-
takt 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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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 (følg 
linket på DBSKs hjemmeside). 

Mosedagen
Den 14. juni havde vi sidste træningsdag inden 
sommerferien, og der var også aktivitetsdag i 
hele området. Efter ½ times træning kom borg-
mesteren og holdt tale. Dagen blev blæst i gang 
på jagthornene, og derefter startede dagens ak-
tiviteter. Marianne havde lavet en rallybane til 
hundene og til børnene var der en ”agilitybane”. 

Gåtur i Helsingør
Søndag den 6. september har vi gåtur/miljøtræ-
ning 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 
på os. Det bliver også muligt at slappe af og få en 
kop kaffe. Der er ikke alm. træning denne dag.

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!´

Træning
Vi starter træning søndag den 23. august. 
Tilmelding til Kate på email:
katemadsen@post.tele.dk
Hvalpemotivation / træning er kl. 10 – 11.  
Det vil til dels foregå som træning og der-
efter ”legestue”.
Alle andre træner kl. 9.30 – 11. Det vil 
være alm. lydighedstræning, spor, frem-
adsendelse, rally m.m.
I er selv med til at bestemme hvad trænin-
gen skal indeholde.

Kontakt
Har Du spørgsmål, forslag til en ny akti-
vitet eller andet, kan Du kontakte Kate på 
email:  katemadsen@post.tele.dk eller på 
tlf. 48177198 / 51206675.

mailto:katemadsen@post.tele.dk
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Tirsdag den 18. august kl. 18:30 starter ef-
terårssæsonen. Vi starter med fællestræning 
hvorefter man går over til den aktivitet der har 

interesse; LP, Rally, familiehunde træning el-
ler hvalpe motivation. Efter træning er grillen 
tændt så hundeføreren også kan få en godbid.

Træning
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.

Kontakt
www.bernerpladsen-sydvest.dk 

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

Harthin’s Percival Albus i Hasmark. 6 1/2 måned

Tjalfe og Josephines Asien klipper hæk
Bernerhøjen’s Denise og Kento – ”De elsker  

hinandens selskab, skabt som søskende”

Sennetta ś Columbo aka Frodo,  
kan man andet end at elske dette udtryk
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Afslutning af forårets træningssæson:
Suså træningsplads har holdt sommerafslutning 
d. 16/6-15 og sikke en fest, der var lagt op til. 
Der var konkurrencer som udfordrede både de 
to- og firebenede. De tobenede skulle blandt 
andet balancere med en bog på hovedet imens 
hundene med en hat på hovedet, skulle udføre 
forskellige øvelser. I en øvelse var det hundene 
der blev udfordrede med strømper på alle fire 
poter og de tobenede fik en maske på, så man 
næsten ikke kunne se og så skulle der laves sit, 
dæk og stå øvelser. Efter en masse spas og sjov 
sluttede vi af med dejlig kage og kaffe/te.
Vi vil sige tak til jer alle for en god forårs sæson 
og ønske Jer alle en rigtig god ferie. 

Lydighed og Rally træning
Lydighed og rallytræning starter op igen tirsdag 
d. 25/8-15. I opstarten vil det i en periode være 
Bodil der afløser Judy, da Judy skal i gang med 
træner uddannelsen.

Arbejdsdag på træningspladsen
Den 2/6-15 holdt hundene en træningsfridag, 
hvor alle vi tobenede måtte på arbejde. Vi fik 

samlet borde/ bænke 
sæt, klippet lidt i nogle 
træer og fik lappet lidt 
huller, og selvfølgelig af-
slutning med kaffe og kage.

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

Ringtræning
Lørdag den 23. maj afholdte vi vores Ringtræ-
ningsdag. En hel dag med alt hvad der indebæ-
rer ringtræning.
Vi startede dagen udenfor i solrigt dog lidt blæ-
sende vejr. Men det var perfekt for både hunde 
og ejere. Sidste gang vi afholdte dette arrange-
ment var i januar. Her startede vi indenfor med 
teori. Men denne gang startede vi udenfor med 
den praktiske træning. Af to heat gennemgik vi 
hurtigt hundene en for en. Hvor jeg så vidt som 
muligt prøvede at hjælpe. For at nå langt med 
sin træning til udstilling kræver det små skridt. 

  Birthe og Cocio pyntet med 
hatte.

  Selv hvalpene var med på 
sjov og ballade

  Der trænes løb
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Det kræver, at man langsomt bygger ting på sin 
træning. Ting tager tid. 

Vi afsluttede den praktiske træning med en lille 
konkurrence. 1-2-3 STÅ! Nogle havde sværere 
ved det end andre. Men en super god øvelse for 
hund og handler. For nogle gange har man ikke 
alverdens tid til at stille sin hund rigtig pænt. 

Derfor er det en god ting at 
kunne og blive god til J 
Omkring kl. 13 spiste 
vi en dejlig frokost som 
bestod af hvad folk hav-
de taget med til fælles-
spisning. Og det var godt J 
Vi kom i hvert fald ikke sult-
ne fra dagen! 

Jeg sluttede dagen af med noget teori. Lidt gen-
nemgang af hunden og MEGET af handleren. 
For i bund og grund er det os der laver fejlene.  
Til slut havde jeg lavet en Jeopardy Quiz. Som 
jeg tror, faldt i god jord. Der blev i hvert fald grint 
og skreget imellem hold Mastiff og Chihuahua! 
Tak til alle kursister på dagen ikke mindst fordi 
i gad at komme (nogen langvejsfra), men også 
for jeres fantastiske gode humør. Jeg glæder mig 
til næste gang! 

-Fie Basbøll

Træning
Lydighedstræning
Tirsdage:
Hvalpe kl. 18:00
Voksne kl. 18:30
Adresse: Dystedvej 24, 4684 Holmegaard

Kontakt
Facebook:
Suså Træningsplads DBSK

Hjemmeside:
http://susaa-dbsk.wix.com/susaa-dbsk

  Suså træningsplads ønsker alle en rigtig god sommer

  Der trænes stå
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Konkurrence, balance, søg og find, blæsevejr 
og kage, dette var de afsluttende ord for som-
mertræningen. Der blev sat punktum for holde-
ne med en aktivitetsbane med 13 forhindringer, 
hvor hundene blev udfordret på hjerne, næse, 
balance og lydighed. Hele arrangementet blev 
bedømt på vanlig uretfærdig vis, og aftenen slut-
tede med Isa og Katrine som vinder. Hector og 
Marianne blev nr. 2 og Loulou og Vibeke nr. 3.

Der var præmier til alle hundene, og til de to-be-
nede var der kaffe og kage.

Jeg beklager de manglende billeder, men det var 
ikke muligt at dømme og fotografere på samme 
tid, det var præstationerne alt for opfindsomme 
til.

Nu er det på gensyn d. 6/8 2015 til alle.
Se vores hjemmeside for info ang. Tilmelding til 
træning.

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

Harthin’s Olivia 17 måneder
2 af Tjalfe og Josephines hvalpe  

dypper tæerne i fjorden

mailto:lise@kennel-kjaer.dk
http://www.bernerpladsenvejle.dk
https://www.facebook.com/groups/542851875745435/
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Bernerpladsen sommer 2015
Forårssæsonen er overstået på Bernerpladsen og 
sommeren har sneget sig ind på os. Solen skin-
ner, kornet gror og fuglene synger lystigt i alle 
døgnets lyse timer - en dejlig tid. Vi håber I alle 
nyder og har nydt sommeren, friheden og tiden 
under åben himmel. 

Vores næste sæson bliver slet ikke som den 
plejer. I stedet for ugentlig træning vil vi hen-
over sensommeren og efteråret tilbyde træ-
nings-samlinger udfra forskellige temaer, med 
tilmelding og betaling på dagen.  

Nyd vejret og pas rigtig godt på dig selv og de 
4-benede

På sommerligt gensyn 

Træning
Plan for træningssamlinger finder du på 
hjemmesiden og vores facebookgruppe 
henover sensommeren. Går du og brænder 
for at undervise andre hundeførere i noget 
specifikt, så henvend dig meget gerne - li-
gesom du er velkommen til at lade os vide 
hvis der er noget bestemt du gerne så at vi 
laver en samling omkring. 
Der er altså ikke ugentlige træninger i den 
kommende sæson.

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

Amazing Tiklos Fiddler on the Roof - 4 ugerRufus - Balthazar af Orø - har et skønt udtryk

http://www.bernerpladsen.dk
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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
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

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
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

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

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.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

mailto:info@berneremma.com
mailto:janne-klitgaard@danbolig.dk
mailto:berit@bb-berner.dk
mailto:lilian.milek@mail.tele.dk
mailto:louisen@live.com
mailto:hannebank@stofanet.dk
mailto:info@berneremma.com
mailto:finn.katberg@privat.dk
mailto:fruenshoej@hotmail.dk
mailto:bernerbladet@gmail.com
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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.

2015
Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

15.08 2015 Bornholm Birte Scheel DK DKK UDLØBET

16.08 2015 Bornholm Jens Ramsing DK DKK UDLØBET

29.08. 2015 Varde Vincent O’Brien  IE. DKK Kreds 
11

UDLØBET

19.09 2015 Sorø Frode Jevne No DBSK 17.08 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
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2016
Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

23.01 2016 Nyborg Regula Bürgi  CH DBSK 21.12 2015

24. 01 2016 Nyborg Einar Poulsen  DK DBSK 21.12 2015

13.02 2016 Fredericia Carsten Birk  DK DKK  11.01 2016
Anden frist  
(kun online)
18.01 2016 kl. 8.00 

20.03 2016 Slagelse Tania Nygård  FIN DBSK 15.02 2016

30.04 2016 Roskilde Inge Artsøe, DK DKK 29.03 2016
Anden frist  
(kun online)
04.04 2016 kl. 8.00

01.05 2016 Roskilde J.R. Walsh, IR DKK 29.03 2016
Anden frist  
(kun online)
04.04 2016 kl. 8.00

14/15/16. 
05 2016

Køge Kommer senere DKK Kreds 
2

10.06 2016 Vejen Gunnar Nymann  DK DKK 09.05 2016
Anden frist  
(kun online)
17.05 2016 kl. 8.00

11.06 2016 Vejen Noreen Harris, IR DKK 09.05 2016
Anden frist  
(kun online)
17.05 2016 kl. 8.00

12.06 2016 Vejen Ole Staunskjær, DK DKK 09.05 2016
Anden frist  
(kun online)
17.05 2016 kl. 8.00

25.06 2016 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Helen Davenport-Willis  
GB
Zoltan Baffia  HU

DBSK 23.05 2016

26.06 2016 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Zoltan Baffia  HU  
Helen Davenport-Willis  
GB

DBSK 23.05 2016
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Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

13.08 2016 Bornholm Hanne Laine Jensen, 
DK

DKK 11.07 2016
Anden frist  
(kun online)
18.07 2016 kl.8.00

14.08 2016 Bornholm Krystyna Opara, PL DKK 11.07 2016
Anden frist  
(kun online)
18.07 2016 kl. 8.00

20/21. 08  
2016

Vamdrup Kommer senere DKK Kreds 
4

17.09 2016 Hillerød Hassi Assenmacher-
Feyel, D

DKK 15.08 2016
Anden frist  
(kun online)
22.08 2016 kl. 8.00

18.09 2016 Slagelse Gerhard O’shea  SE. DBSK 15.08 2016

08.10.2016 Aars Birgitte Schjøth  DK DBSK 05.09 2016

05.11 2016 Herning Sean Delmar, IR DKK 03.10 2016
Anden frist  
(kun online)
10.10 2016 kl. 8.00

06.11 2016 Herning Friederike Kappacher, A DKK 03.10 2016
Anden frist  
(kun online)
10.10 2016 kl. 8.00

19.11.2016 Strib Astrid Indrebø  NO DBSK 17.10 2016

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

Kjær’s Josephine leger med sine 7 uger gamle børn

Tjalfe og Josephines Agila med kødben, 6 uger gammel
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Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Er gældende pr 1. 1. 2015
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 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.

Forsikring
Enhver hund udstilles for ejerens regning og ri-
siko, og uheld af enhver art er DKK/DBSK uved-
kommende.

Hunde, der befinder sig på udstillings-/prøve-/
konkurrenceområdet skal være omfattet af en 
dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hunde-
ejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver 
skade, som hans/hendes hund evt. måtte for-
volde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de 
evt. skader, som hans/hendes hund har forårsa-
get til eget forsikringsselskab.

Kun hunde der er stambogsført af Dansk Ken-
nel Klub eller anden FCI-anerkendt organisation 
kan deltage på udstillinger og skuer.

For yderligere information vedr. reglement for ud-
stillinger og skuer henvises til Dansk Kennel Klub.

Nærmere oplysninger om de enkelte udstillingers 
adresser kan ses i under Udstillingskalender.
Ret til ændringer forbeholdes.



Afsender
Frank Andersen · Vinkelager 14, Grejs · 7100 Vejle

Nice Leckie van De Klaverhoeve posserer foran køerne
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