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Indhold mm

Udgivelser og deadlines i 2017: Marts - 10. februar, maj - 15. april, august - 1. juli, oktober - 
10. september, december - 10. november.

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

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

Priser for annoncering i vores blad
Pr. blad: Halvside 300 kr. og helside 500 kr. Årligt: Halvside 1300 kr. og helside 2200 kr.

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

Klubbens hjemmeside: www.berner-sennen.dk

Redaktion
Materiale sendes til: Nefer Johansen-Ossian · Morelvej 56 · 5250 Odense SV · tlf. 2194 1667 · e-mail: bb@berner-sennen.dk
Ansvarshavende redaktør:  Maria Harthin Andersen · Kirstens Bakke 10 · 7700 Thisted · tlf. 5197 1650 

e-mail: maria_harthin@hotmail.com / formand@berner-sennen.dk
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Fotokonkurrencen
Forsiden
Amazing Tiklos Geronimo indsendt af  
Britt Degn Nielsen.

Bagsiden
Tiffany og Harthin’s That’s My Tiffany.  
Søde navnesøstre der hygger en sommerdag 
indsendt af Maria Harthin.

Begrundelse
Forsiden: En flot og glad hund i fuld firspring.
Bagsiden: Alle slags børn er bare skønne, i sær 
sammen ❤.

Jane 
og 

Linda
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Sommeren er ovre og vi håber I har haft en dejlig 
sommer, som har været med rigtigt bernervejr 
meget af tiden. 

Bestyrelsen havde planlagt et møde med avls og 
– sundhedsudvalget, og dette blev afholdt i slut-
ningen af august. Mødet blev afholdt, for at vi i 
klubben har en ensartethed i vores tanker og ar-
bejde, samt at vi får opbygget et godt samarbej-
de. Der var god stemning på mødet, og vi blev 
blandt andet enige om, at vi især vil opfordre alle 
med DKK-bernere om, at huske at sende regi-
streringer ind når I mister jeres dejlige berner, så 
vi endnu bedre kan følge udviklingen af sund-
heden i vores race. Ligeledes var der enighed i, 
at vi stiller os positive omkring at teste for de 
ting, som findes relevant for vores race at teste 
for. Der arbejdes på, at få udarbejdet et skriv på 
hjemmesiden, som uddyber vores tanker herom.

Det er også i forbindelse med sundheden i racen, 
at vi har diskuteret IWG, og hvad klubben får 
tilbage herfra. Inge er fortsat klubbens udsend-
te, og Maria bliver fremover den i klubben, som 
modtager hvad der måtte komme af info/materi-
ale herfra, så kommunikationen mellem IWG og 
klubben er opdateret.

Hele referatet kan læses på hjemmesiden, og 
vi modtager gerne tilbagemeldinger, hvis I har 
spørgsmål eller tanker omkring vores møde og 
indholdet heri.

Vi har ligeledes aftalt at vi fremover, efter hver 
generalforsamling, vil samle de udvalg og sam-
arbejdspartnere der er i klubben, så vi sammen 
får opbygget det bedst mulige samarbejde, til 
glæde for vores dejlige race.

På forrige møde nedsatte bestyrelsen et jubilæ-
umsudvalg, og har i denne forbindelse haft kon-
takt med udstillingsudvalget, således at vores 
roller ift. jubilæumsudstillingerne er klarlagt. 
Jubilæumsåret bliver i særdeleshed afviklet på 
de udstillinger næste år, som foregår i Hasmark 
og Hanstholm, og da vi regner med at her sam-
les flest medlemmer, bliver det også i forbindelse 
med disse udstillinger, at vi vil lave lidt ekstra 
tiltag og festmiddag. Vi er klar over, at ikke alle 
går op i udstillinger, og vi modtager derfor meget 
gerne gode idéer og tiltag til andet der kunne 
markere vores jubilæumsår. På hjemmesiden 
kan I finde kontaktinfo på de af os der sidder i 
jubilæumsudvalget (Gitte, Jens, Monica & Ma-
ria). Lad os sammen gøre det til et uforglemme-
ligt år.

I skrivende stund har der været, og bliver der 
fortsat, lavet forskellige arrangementer i klub-
ben, og vi i bestyrelsen glæder os over, at se den 
aktivitet hos medlemmerne og deres hunde.
Vi ønsker jer alle et dejligt efterår.

Bestyrelsen 

Bernershoppen

www.bernershoppen.dk
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Nyt fra redaktøren

Bladets bedste historie
Præmien for vinder-
historien er et krus  
med billede af din egen 
Berner. Kruset er ven-
ligst sponsoreret af  
LG Petwash.

Nyt fra redaktøren

Kære medlemmer
Et par dage før deadline var det denne gang lidt 
sløjt med indsendt materiale – så vi måtte ty til 
en lille opsang på facebook – hvor vi efterlyste 
billeder, videoer og historier.

Det hjalp lidt – der kom mange flere billeder – 
også fra medlemmer som ikke normalt sender 
ind – så stor ros til jer alle – jeg håber I også 
sender ind næste gang. Det skulle jo gerne blive 
en vane!

Historier er det dog lidt småt med – denne gang 
kan det vist kun kategoriseres som små beret-
ninger, men Bladets Historie skal jo kåres alli-
gevel og valget er faldet på historien om Queeni 
fordi jeg lige kan forestille mig et chok man må 
få, når man får fat i noget levende og man havde 
regnet med noget helt andet.

Det er vigtigt I alle husker at vores blad ikke bli-
ver bedre end det materiale vi modtager, så kan 

det virkelig passe at der i DBSK med over 650 
medlemmer ikke findes (mange) flere medlem-
mer som har en fantastisk, sjov, sørgelig eller 
lærerig historie som I kan dele med os andre de 
5 gange om året som vores blad udkommer.

Så efter endnu en opfordring om materiale vil jeg 
ønske jer alle et fantastisk efterår – på gensyn i 
vores julenummer J

Mange hilsner
Nefer

Werner Wix Wanted Dearly (Basco)

Kjær’s Dancing With Charlie i Ronneby, Sverige,  
til sin første Svenske udstilling i den smukkeste 
Slots Park. - Charlie fik: 1. Plac.CHK, CK, 3. BHK

B
ladets bedste histo

ri
e
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Billeder

Qisa vinder guld i både agility og  
spring konkurrence

Trætte og lykkelige efter en fantastisk showdag; 
Sennetta’s Columbo ”Frodo”

Fensholt’s -q-kuld - Nuttet ikke sandt?

Kjærs smukke Fergie (Alberte),  
i en smuk blomstermark

Mit guld – fra venstre Harthin´s Quarterback ”Batman” Kaimon 
Gerheil Earth Wind & Fire ”Bogart” Sennetta´s Columbo “Frodo” 

Billeder
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Still going strong 

Still going strong 

Hvem er den længst levende berner i Danmark?
Er din hund fyldt 9 år, så tilmeld den ”Still going 
strong” listen
Skriv til:
Lise Kjær, Skolegade 17, 8723 Løsning,  
tlf. 40842048, kontakt@kennel-kjaer.dk

Husk at oplyse hundens stambogsnavn, stam-
bogsnr, fødselsdag og forældrene med stam-
bogsnr. også.

Er din hund ny på sgs listen
Vi vil gerne hylde vores gamle 
bernere på sgs listen, så alle 
jer med hunde på listen opfor-
dres til at sende billeder ind.

Troværdighed af denne 
liste er vigtig, husk derfor 
også at afmelde hunden, 
når den ikke er længere 
lever. Hunde over 12 år slettes automatisk 
pr. 1.1.2018. Såfremt de stadig lever,  
bedes dette meldes ind på overstående 
mail adresse.

Født Køn Navn Far Mor
05/10/04 Tæve Sennettas Pandora Aeyq van De 

Klaverhoeve
Bellog’s Elsie

05/05/05 Tæve Hansennen’s Pepsi Duevang’s Nerman Hansennen’s Chiquita 
15/05/05 Tæve Bernerhøjen’s 

Kimberlee
Maglód-Falvi Iq Joker 
Junior

Bernerhøjen’s Britnei 
Bella 

26/11/05 Tæve Bernerhøjen’s Ophelia Bangshåb’s Bogart Bernerhøjen’s Britnei 
Bella 

05/12/05 Tæve Ber Moscow’s Janis 
Joplin ‘Mcgee’

Ponto Ber Moscow’s Elvira 
Madigan

05/12/05 Han Ber Moscow’s 
Pontoppidan

Ponto Ber Moscow’s Elvira 
Madigan

18/06/06 Han Duevang’s Tarzan Cero vom Alten Holz Duevang’s Qvinnie
18/06/06 Tæve Duevang’s Turbo Cero vom Alten Holz Duevang’s Qvinnie
18/06/06 Tæve Duevang’s Thuja Cero vom Alten Holz Duevang’s Qvinnie
18/06/06 Tæve Duevang’s Tica Cero vom Alten Holz Duevang’s Qvinnie
28/07/06 Tæve Pa-Di Sinclair’s Babette Minas 2 Av 

Hennumkroken
Tertzo’s Waikoloa

20/08/06 Tæve Lusennas Freja Donar v. Barnerhof Allie
08/10/06 Tæve Fløjholmen’s Camilla Bermoscow’s Murmansk Sund Brusgaard Cinka
13/11/06 Tæve Chili Fensholt’s Jolly Good 

Fellow, Chino
Duevangs Qrystal Lady

13/11/06 Tæve Von-Pedersen’s Xmille 
Queen of Læsø

Knucklehead av Lee 
Armand

Von-Pedersen’s Go-Go

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

Født Køn Navn Far Mor
01/01/07 Tæve Ber Moscow’s Nikoline 

Werdelin
Tiviniro’s Harley Davies Ber Moscow’s Elvira 

Madigan
01/01/07 Tæve Ber Moscow’s Thilde 

Telemark
Tiviniro’s Harley Davies Ber Moscow’s Elvira 

Madigan
01/01/07 Han Ber Moscow’s 

Trampedak
Tiviniro’s Harley Davies Ber Moscow’s Elvira 

Madigan
04/02/07 Tæve Østersø Pedersen’s 

Bunny
Bernerhøjen’s Enzo Von-Pedersen’s Sascha

09/03/07 Han Sund Brusgaard Elvis Herletta’s Ludo Alfi
03/04/07 Tæve Favitea’s Unika Uttara Maroussia Crocodile-

Coach
Favitea’s Lamonique

14/07/07 Tæve Herletta’s Cujo Kohavens Cæsar Herletta’s Fleur
06/05/07 Tæve Zakili’s Beyoncé Aslaug’s Maximum Tertzo’s Michigan
06/05/07 Tæve Zakili’s Björk Aslaug’s Maximum Tertzo’s Michigan
08/06/07 Han Lille strand’s Ludvig Baron Van´t Pachthof Lille Strand ś Hera 
08/06/07 Tæve Lille Strand’s Luna Baron Van´t Pachthof Lille Strand ś Hera 
12/07/07 Han Dalton Favitea’s Florian Aki
09/09/07 Tæve Egely’s Aquina Fensholt’s Jolly Good 

Fellow, Chino
Bernerhøjen’s Jill

09/09/07 Han Egely’s Anton Fensholt’s Jolly Good 
Fellow, Chino

Bernerhøjen’s Jill

09/09/07 Han Egely’s Aladdin Fensholt’s Jolly Good 
Fellow, Chino

Bernerhøjen’s Jill

Still going strong

Malkin på Photoshoot ved Skarrildhus i Herning
Vores nye kundeservice medarbejder.  

U NAS ZWYCIEZY z Deikowej Doliny aka Fonzie.
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Still going strong 

Født Køn Navn Far Mor
09/09/07 Han Egely’s Aiko Fensholt’s Jolly Good 

Fellow, Chino
Bernerhøjen’s Jill

16/10/07 Tæve Astra Vollenweider’s Bastian Lusennas Donna
20/10/07 Tæve Tertzos Kaya Warren Diesel V.’t 

Rijkenspark
Tertzo’s Tinkerbell

25/11/07 Han Favitea’s Yazoo Warren Diesel V.’t 
Rijkenspark

Favitea’s Petrea

18/12/07 Han Pa-Di Sinclair’s Duke of 
Mysteri

Apoletano’s Unsolved 
Mysteri

Tertzo’s Waikoloa

18/12/07 Tæve Pa-Di Sinclair’s Dark 
Mysteri

Apoletano’s Unsolved 
Mysteri

Tertzo’s Waikoloa

18/12/07 Tæve Pa-Di Sinclair’s 
Dreaming Mysteri

Apoletano’s Unsolved 
Mysteri

Tertzo’s Waikoloa

18/03/08 Tæve Lady Xiera’s Shelly Warren Diesel V.’t 
Rijkenspark

Tertzo’s Xiera

20/03/08 Han Lady Xiera’s Billy Bob Barancourt van de 
Weyenberg

Zuizui’s Goldy

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

Warren Diesel V.’t 
Rijkenspark

Tertzo’s Moon-Shine

04/04/08 Han Zakili’s Duplo Av 
Legolas

Lord Legolas av Hiselfoss Tertzo’s Michigan

Far Kjær’s D.W. Charlie er ikke meget for de fælles familie billeder.  
Her synes det dog OK at sidde, mens der kæmpes med at få mor  
Kronbye’s Daisy og de 6 frække rødder til at være på samme sted  

i lidt mere end 2 sek. Projekt måtte opgives

Tiffany og Justin hygger med O’Neill,  
Nathalie og Melanie ved Hammershus
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Billeder

Billeder

Bornholm Søndag d. 20. August 2017 Sennetta ś 
Columbo ”Frodo” BIR & BIR Veteran,  

BIS2 Veteran & BOG 2, en meget stor dag J

Madeline og Prima-Sennen`s Dexter of Kimberly. 
Lærke og Sund Brusgaard Jack

Gucci og Gizmo – kørekort til hund får pludselig  
en helt anden betydning

Lady Xiera ś Pirouette,  
Isabella på 3 år og Lillemus Alicia

Lippa (Sarchris ś Sille)

Far med sine to sønner, Sennetta´s Columbo “Frodo” 8,5, Kaimon Gerheil 
Earth Wind & Fire ”Bogart” 9 mdr & Harthin´s Quarterback ”Batman” 2 år
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Nyt fra aktivitetsudvalget 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

Store Hestedag i Roskilde d. 2. og 3. septem-
ber blev igen i år en succes. DBSK havde fået en 
stand der lå centralt på pladsen og rigtig mange 
kiggede forbi for at hilse på vores hunde og få 
en snak om valg af hund fra en registreret op-
drætter. 

Mange af klubbens medlemmer kiggede også 
forbi med deres hunde og hilste på os der stod 
der. Dejligt at se Jer alle.

I starten af oktober gælder det så årets trænerse-
minar, hvor trænerne får opdateret deres viden 
indenfor hundeadfærd, indlæring osv. Klubben 

tilbyder hvert år efteruddannelse til de trænere I 
møder ude på klubbens mange træningspladser, 
så vi sikrer at de er opdateret omkring nye træ-
ningsmetoder, adfærd og andet relateret til deres 
store arbejde.

Vores opdaterede Rally- og LP-hitlister finder 
I altid på klubbens hjemmeside. Hvis man vil 
være sikret en plads på listen og have en præmie 
er det vigtigt at årets resultater er meldt ind se-
nest om mandagen efter klubudstillingen i Strib. 
Nogen undrer sig måske over at vi skal have re-
sultaterne så tidligt, men vi kan ikke nå at få 
rosetter og præmier hjem hvis vi får resultater-
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Nyt fra aktivitetsudvalget 

ne senere. De eneste resultater vi selv sørger for 
kommer på listen er de resultater I opnår når vi 
står som arrangør af prøverne. Alle andre resul-
tater skal I selv sørge for at sende ind, og vi for-
søger så at opdatere listen så snart vi modtager 
en mail fra Jer.

2018 er jubilæumsår for klubben, så vi har valgt 
at prøverne på Hasmark bliver lukkede prøver 
kun for berner sennen. Husk at holde øje med 
Hundeweb for tilmelding, vi forventer den bliver 
åbnet inden nytår.

Aktivitetsudvalget

2 glade Berner-Emmas hvalpe på stranden Kjær’s Dancing With Charlie 
i den smukke natur på Bornholm
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Billeder

Billeder

Lady Xiera ś Pirouette nyder en skyggeplet

Harthins Quilla der fjoller i haven

Josefine med favnen fuld af Holly og Malkins hvalpe 

Skal vi ikke lege mere spørger  
Harthin`s Seahawk Theo lille Valdemar på 3 år

Berner-Emmas Tallulah Day på Bornholm
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget

Efteråret er godt i gang og det varer ikke længe 
før vi skal byde vinteren velkommen. Hvilket vi 
alle i udstillingsudvalget er lidt triste over, for 
det betyder en pause i udstillingerne. Men vi har 
traditionen tro lige et par udstillinger der skal 
afholdes inden vi når så vidt. Når dette blad ud-
kommer så har vi haft udstilling i Odense og 
Slagelse.

Odense 2017 var en invitation fra DKK kreds 3. 
Vi kunne som specialklub få lov til at afholde 
udstilling om lørdagen. Der var stor tilslutning 
fra jer udstillere. Vi, i udvalget, syntes det er 
stort at mange valgte at tilmelde begge dage. Vi 
ved at det var lidt bøvlet om lørdagen at vi var 
placeret så langt væk fra alt. Forklaringen fra 
DKK kreds 3 var at OB ś baner ikke måtte bru-
ges til udstillingsringe. I fald udstillingen bliver 
afholdt på et senere tidspunkt, er vi i udvalget 
blevet enige om at takke ja til at deltage. Vi vil 
opfordre DKK kreds 3 til at placere os tættere 
på resten af udstillingen. DKK kreds 3, gjorde 
et kæmpe arbejde og ydede en rigtig god ser-
vice for specialklubberne den weekend, så det 
vil være naturligt at benytte os af tilbuddet en 
anden gang. 

Selv om der vil være en pause i udstillingerne 
hen over vinteren, så betyder det ikke at udstil-
lingsudvalget holder pause. Vi er i fuld gang med 
at planlægge vores jubilæumsår 2018. Det bliver 
et forrygende år, med nye tiltag. Hen over efter-
året og frem til Hasmark vil vi reklamere for vo-
res jubilæumsudstilling i alle vores nabolande.

Kommende udstillinger
Slagelse, 23-09-2017, er afholdt når dette blad 
udkommer, mere i december-udgaven af Berner 
Bladet.

Ballerup, 24-09-2017, er afholdt når dette blad 
udkommer, mere i december-udgaven af Berner 
Bladet.

Års, 15-10-2017, er afholdt når dette blad ud-
kommer, mere i december-udgaven af Berner 
Bladet.

Strib, 18-11-2017, sidste frist 16-10-2017 kl. 
23.59.
Husk! at der afholdes Barn og Hund, hvor der 
kan vindes flotte præmier. 

Fensholt ś PandoraBernerdalens Lakka
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Nyt fra udstillingsudvalget

Udstillingskalenderen er opdateret på hjemme-
siden. Der mangler nogle informationer men de 
skal nok blive lagt på i takt med at vi får endelig 
planlægning i hus og DKK lægger info ud.

Nyt fra DKK 2018-2020: Nordisk Championat
Det vil nu være muligt at din/jeres hund kan bli-
ve Nordisk Champion fra 2018. Reglerne er som 
følger:

Udstillingerne afholdes i Finland, Island, Norge, 
Sverige og Danmark. På udstillingerne konkur-
rerer man om et nordisk certifikat, som vil være 
et skridt på vejen mod det nordiske championat. 
De nordiske udstillinger er ikke internationale. 
Det vil sige, at man på disse udstillinger i stedet 
for CACIB til internationalt championat konkur-
rerer om certifikat til nordisk championat.

Certifikat til det danske championat kan opnås 
både på de nordiske og på de internationale ud-
stillinger.

På de nordiske udstillinger vil der - ligesom på 
DKK’s øvrige udstillinger - blive dømt efter de 
nordiske landes fælles udstillingsregler. 

Detaljerne vedrørende tildeling af nordisk certi-
fikat og nordisk championat vil blive offentlig-
gjort sammen med DKK’s udstillingsreglement 
for 2018.
 
Til næste år vil der blive afholdt 2 nordiske ud-
stillinger i Danmark:
Fredag den 11. maj 2018 i Roskilde (DKK). 
Søndag den 5. august 2018 i Billund (DKK Kreds 5).

Hasmark 2018
Mandag den 15-01-2018 kl. 10.00 åbner telefo-
nen for reservation af hytter og campingvogne. 

Det vil kun være muligt at reservere 1 hytte eller 
campingvogn pr. person når der ringes til Has-
mark. Dette er aftalt for at alle skal have gode 
chancer for at booke en af delene.
Hasmark Strand Camping, tlf.: 64 82 62 06.

NB! NB! Vær venligst opmærksom på at Has-
mark 2018 er vores 40 års jubilæumsudstilling 
så den starter allerede fredag den 8. juni 2018 
kl. 10.00. 
Der vil være alm. udstillinger lørdag og søndag. 

Der vil løbende komme informationer om 
jubilæumsweekenden i det nye år. 

Hanstholm 2018
Som et nyt tiltag i anledning af vore 40 års jubi-
læum i 2018, vil der som i kan se i udstillingska-
lenderen ligge en ekstra dobbelt udstilling.

Denne udstilling vil foregå på en skøn camping-
plads midt i den vestjyske natur.

Der vil når dette blad udkommer være åbnet op 
for bestilling af hytter osv. I kan enten bestille 
over nettet eller kontakte camping pladsen pr. 
telefon. 

I kan finde alle oplysninger på deres hjemmeside 
www.hanstholm-camping.dk

Prisstigning på tilmeldingsgebyrer 2018

Udstillingsgebyr Web Manuel
1. hund 385 420
2. hund 315 360
3. hund og eft. 265 315
Baby- og hvalpeklasse 265 290
Juniorhandling 145 170

http://www.hanstholm-camping.dk/
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Nyt fra udstillingsudvalget

Dommerkommentar fra Petra Junehall,  
Hasmark 2017
Det var med stor förväntan jag åtog mig uppdra-
get att döma er special i Otterup.

Som alltid på en stor special så är det en stor 
blandning av hundar och utställare. Uppföda-
re, barnfamiljer och unga första-gångsutställare 
samsades på den vackra utställningsplatsen. De 
flesta tillbringade hela helgen där i sina stugor 
och husvagnar. Arrangören hade verkligen an-
strängt sig för att göra det bästa för alla, med 
stora bra ringar och fina priser. Den första dagen 
dömde jag hanarna.

Några av mina valpar var mycket lovande. Av 
de unga hanarna höll inte juniorhanarna så 
hög kvalitén och de var väldigt ojämna, men en 
av dem fick ck. I mellemklassen var endast tre 
hanar anmälda och en av dessa fick också ck. 
Av de 17 öppna hanarna fick endast sju hundar 
excellent och tre av dem ck. Min championklass 
höll desto högre kvalité. Här fick alla hanar 
utom en excellent och tre av dem ck. Min bästa 
hane fann jag dock i veteranklassen. En fanta-
stisk hane som trots sin ålder var outstanding i 
kondition, typ, anatomi och rörelser.

På söndagen dömde jag tikarna och min bä-
sta valp var en väldigt fin liten piga. Av de 18 
juniortikarna fick åtta excellent och två tillde-

lades ck. Mellemklassen höll högre kvalité än 
hanarna och här gav jag fyra excellent och två 
ck till sju deltagare. Den öppna klassen var da-
gens största med hela 30 anmälda taever. Även 
här var det genomgående hög kvalité med 11 
excellent och fyra ck. Den bästa klassen var 
championtaeverna där alla fem fick excellent 
och ck. Det var mycket glädjande att se sex ve-
teraner i mycket god kondition. Fyra fick excel-
lent och tre tilldelades ck. De allra flesta hun-
dar hade mycket bra mentalitet, men några få 
var lite reserverade. Det var också positivt att 
finna många fina hundar med bra svansföring. 
I vanliga fall ser jag många fler med för höga 
svansar än här. Några få hundar saknade fler 
tänder än vad standarden tillåter, men det var 
inget stort problem. Det var också glädjande att 
se så många vackra huvuden med bra propor-
tioner. Ett återkommande problem var dock de 
dåliga fronterna som fortfarande behöver förbät-
tras mycket. Storleken var överlag bra på både 
tikar och hanar.

Jag hade en mycket trevlig helg och tackar återi-
gen er utställare och arrangör för en väl genom-
förd utställning och önskar er lycka till i fortsät-
tningen.

Vänligen Petra Junehall

Udstillingsudvalget vil gerne ønske jer alle et 
dejligt efterår. Vi ses rundt om ringen

Fællesspisning med  
Harthin`s hvalpekøbere i Hasmark

Kaimon Gerheil Earth Wind & Fire ”Bogart” 9 mdr.
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Elv hunde - på sommerferie i Sverige

Öreghegyi-Mackó Pistacchio

Maestro Jak z Obrazka

Sund Brusgaard Jack

Prima-Sennen`s Dexter of Kimberly og Lærke

Kjær’s Dancing With Charlie og søn Berlemo’s 
Aragon på Hammeren på Bornholm
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Siden sidst har vi haft et meget konstruktivt 
møde med bestyrelsen, hvor vi fik snakket på 
tværs om planer, ønsker og forventninger. Vi var 
enige om, at dette møde gerne måtte komme fast 
en gang om året, da der var nok at få talt om.

Siden vort sidste dyrlægeforedrag i Odder er der 
planer om to nye, men i andre landsdele: Et på 
Lolland nærmere betegnet i Maribo med dyrlæ-
ge Kirsten Hoboldt om scanning og fødsel. Lidt 
samme emne som i Odder, men et tilbud til med-
lemmerne i den anden ende af landet. Derudover 
er et foredrag i støbeskeen i den østlige del af 
Sjælland om ledbånd. Hold øje med hjemmesi-
den!

Ellers er vi lige for tiden vældigt optaget af en 
avlsbeskrivelse efter tysk forbillede. Som be-
kendt finder denne sted i Odense, hvor vi har 
fået lov at låne træningspladsen på Åsumvej. 
Dommere bliver Dr.Norbert Bachmann og Her-
man Josef Gerhards fra Tyskland og Birgitte Go-
then fra Danmark. I starten gik det lidt trægt 
med tilmeldingerne, og åbenbart har der været 
en del tvivl om, hvad det hele egentlig drejede 
sig om. Men ved tilmeldings slut kom der gang 
i sagerne, og vi har nu næsten fuldt hus, så der 
bliver nok at gøre hele dagen.

Kort fortalt om arrangementet er der tale om 
en meget grundig gennemgang af den enkelte 
hund.

Dommerne benytter et afkrydsningsskema efter 
tysk forbillede, og der bliver taget et billede af 
hunden. Dens skulderhøjde bliver målt, og der 
bliver taget stilling til, om den er kraftig, middel 
eller let i knoglebygning, om hovedet er groft, 
normalt eller let, om øjenfarven er mørk, mel-
lembrun eller lys og ca 40 andre ting.

Hunden bliver udsat for nogle hverdagssituati-
oner, som f.eks. at gå under plastikstrimler, der 
flagrer, eller gå over et stykke plastik, at gå gen-
nem en flok mennesker og at se en paraply blive 
slået op. Derudfra skønner dommerne, om hun-
den er godmodig, aggressiv, skrækslagen eller 
selvsikker og glad. Dette bliver også krydset af.

Da der er uenighed om, hvor man bør få sendt 
blodprøver til test, har vi valgt at lade den del af 
det være op til folk selv, så der bliver ikke udta-
get blodprøver på dagen.

Der er allerede skrevet flere op til næste års ar-
rangement, hvor hundene i år er for unge, så 
spørg os, hvis I kunne tænke jer at være med til 
den tid, men er i tvivl om noget. 

Næste punkt på dagsordenen for mit vedkom-
mende er et møde i Bernese International Wor-
king Group, som foregår i Frankrig om en uge. 
IWG består af repræsentanter udpeget af deres 
landes klubber, og formålet er udelukkende 
sundhed for racen. Her er det forum, hvor erfa-
ringer og nyheder kan udveksles. Vi har f.eks. 
tidligere fået udvekslet kontakt mellem Antage-
ne og KUlife mht. blodprøver i kræftprojektet. 

I år har jeg fået bestyrelsens grønne lys til at 
spørge om andre klubbers viden om Aseptisk 
Meningit. Hvad andre klubber slås med, eller 
hvordan de har løst forskellige problemer er også 
altid interessant at erfare. Men referat i næste 
blad, når vi er tilbage. Dorte Hammerich tager 
nemlig for egen regning med som føl.

Hav et godt efterår med jeres dejlige hunde. 
Hilsen Inge Bibby.
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Gemmeleg

Queeni har altid været en skøn og opfindsom 
berner, men en gang var hun måske lidt for 
smart.
Her er hun kun 10 uger gammel. 
Hun fandt hurtigt ud af hvor sjovt det er at gem-
me sig inde i krattet og meget gerne oppe på 
stubbe og lignende.
Men en dag var det ikke hende selv der skulle 
gemmes, hun havde fået et lækkert kødben, og 
havde ligget længe og hygget sig med det.
Jeg kigger ud af terrassedøren, det var blevet lidt 
mørkt, men jeg kunne se at hun var gået helt 
op i den anden ende af haven, mellem de store 
træer, og jeg kunne se at hun var ved at grave 
det ned i kompostbunken.
Det syntes jeg at kødbenet var for godt til så jeg 
tager støvler på og går der op for at hente det 
igen.
Jeg kunne se hvor der var blevet gravet og stik-
ker hånden ned for at få fat i kødbenet.
Det jeg fik fat i var varmt og bevægede sig, sikke 
et chok jeg fik. Det var helt sikkert ikke kødbe-
net … det var en levende and, med næbbet fuld 
af jord.
Mon ikke også anden var chokeret, Jeg pillede 
hurtigt jorden ud af næbbet og satte anden ned 
i søen. Ud over jorden fejlede den ikke noget. Og 

svømmede fint rundt i søen. 
Men ved selvfølgelig ikke 
om den efterfølgende havde 
brug for psykolog hjælp.

Indsendt af Connie Norup

Historier
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Skuet i syd 2017

Så blev det endelig lørdag d. 26. august. Må-
neders forberedelser var ovre og alt var parat. 
Der er blevet arbejdet ihærdigt fra alle kanter 
lige fra bestilling af dommere til ansøgning af 
sponsorpræmier, ordne tilmeldinger og trykning 
af katalog osv.

Alt dette fik vi med fælles hjælp klaret, og da vi 
stod op lørdag morgen den 26. August, strålede 
solen fra en skyfri himmel over Notmark på Als.
Vi havde i år fået dommer Freddie Klindrup til at 
bedømme vore skønne bamser, og som tradition 
er, har vi også Rally og LP Lydighed denne dag. 
Birgitte Lauritzen tog sig af Rallyhundene me-
dens Kirsten Christiansen bedømte lydigheds-
hundene.

I år havde vi 41 tilmeldte til Skuet, 8 tilmeldte til 
LP og 9 til Rally.

Ligesom sidste år havde vi udstillere fra Han-
nover, som også benyttede lejligheden til en lille 
ferie på smukke Als.

Vi havde desuden besøg af journalister fra Jyd-
ske Vestkysten som lavede en artikel til avisen 
og den lokale radio som tog mange billeder som 
de efterfølgende sendte til os. Desuden kom der 
flere lokale mennesker forbi og hilste på.

For at et Skue bliver en succes skal der også 
være nogle præmier, og igen i år har vi modta-
get præmier fra mange velvillige sponsorer, og 
dem vil vi gerne sige tusind tak til - uden jer 
havde vi ikke kunnet få så en perfekt dag, hvor 
ALLE fik gevinst med hjem, blandt andet havde 
vi næsten 100 præmier som blev udtrukket på 
Amerikansk Lotteri.

I pausen havde vi BARN OG HUND som jo altid 
er et hyggeligt indslag vi alle nyder.

Alt i alt en rigtig vellykket BERNER SENNEN 
SKUEDAG på ALS, hvor det meste klappede, og 
vi ser frem til at ønske jer alle VELKOMMEN TIL 
SKUET I SYD 2018.
Nærmere info om dato kommer senere.

Og husk at følge os på Facebook: ”Skue I Syd”

Resultaterne af SKUE, LP og RALLY følger her

BIR
Styleofitaly-Luis-Majashappy

BIM
Kjær’s Falluah 

BIK Hanner
1. Styleofitaly-Luis-Majashappy
2. Kjær’s Dancing With Charlie 
3. Nice Leckei van de Klaverhoeve 
4. Ibsen vom Alten Dürrbächler

BIK Tæver
1. Kjær’s Falluah 
2. Berner-Emmas Diva of The Catwalk 
3. Amazing Tiklo’s Balu Magic 
4. Swisshearts Audrey Hepburn 

BIR Baby
Amazing Tiklo’s Hosianna of Easter

Historier
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BIM Baby
Vip Vivaldi 

BIR Hvalp
BIR Hvalp

Babyklasse Hanner
1. Vip Vivaldi SL 

Babyklasse Tæver
1. Amazing Tiklo’s Hosianna of Easter SL
2. Viva la vida Z Deikowej Doliny SL
3. Auguste vom Spitalhof SL
4. Kjær’s Holly Hunter SL
5. Yena Yoko Z Deikowej Doliny SL

Hvalpeklasse Tæver
1. Terplinggaard’s Gabbi SL 
2. Pooja vom Oberholzer Forst SL
3. Terplinggaard’s Gina SL

Juniorklasse Hanner
1. Kristianslyst’s Dexter Ex
2. Pilegaarden’s Boomer KIP

Mellemklasse Hanner
1. Sennwarts Higgins Ex

Åbenklasse Hanner
1: Styleofitaly-Luis-Majashappy Ex
2. Nice Leckei van de Klaverhoeve Ex
3. Bernerbrukets Xeros Ex
4. Brødregården’s Bernard Ex
5. Bernerhøjen’s Nibali Ex
5. Öreghegyi-Mackó Pistacchio Ex
7. Berlemo’s Aragon Vg
7. Lady Xiera’s Mister Maverick Vg

Championsklasse Hanner
1. Kjær’s Dancing With Charlie Ex
2. Ibsen vom Alten Dürrbächler Ex

Golfklasse Hanner
1. Berner-Emmas Jalthe Amarone D’italy Ex
2. Lady Xiera’s Flanagan Ex
3. Kjær’s Here Comes the Sun Vg

Juniorklasse Tæver
1. Staugaard’s Arabella Ex
2. Terplinggaard’s Ciri Ex

Mellemklasse Tæver
1. Swisshearts Audrey Hepburn Ex
2. Terplinggaard’s Atilla Ex
3. Berlemo’s Basia Vg
4. Aslaug’s Scarlett O’Hara Vg
Sennwarts Irmani Ikke mødt

Historier
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Åbenklasse Tæver
1. Kjær’s Falluah Ex
2. Berner-Emmas Diva of The Catwalk Ex
3. Hansennen’s The One and Only Ex
4. Pilegaarden’s Ce-Me Chanel 

Championklasse Tæver
1. Amazing Tiklo’s Balu Magic Ex

Veteranklasse Tæver
1. Debbie von den Uhlenklippen Ex
2. Carmen Berner-Emmas Ex
3. Aslaug’s Ophelia Ex

Golfklasse Tæver
1. Kjær’s Easy Rider Ex

Rally Begynder
1. Carmen Berner-Emmas 
2. Nice Leckei van de Klaverhoeve 
3. Maddie
4. Berner-Emmas Jalthe Amarone D’italy 

Rally Øvede
1. Berlemo’s Basia 
Kjær ś Faith No More Ikke mødt
Kjær ś Lucy In The Sky With Diamond Ikke mødt

Rally Ekspert
1. Kjær’s Dancing With Charlie 
2. Berlemo’s Aragon 

Lp Begynder
1. Pilegaarden’s Boomer 
2. Swisshearts Audrey Hepburn 

Lp klasse 1
1. Hansennen’s The One and Only 
2. Kjær’s Easy Rider 
3. Sofus 
4. Pilegaarden’s Ce-Me Chanel 
5. Maddie

Lp klasse 2
1. Aslaug’s Ophelia

Bernerhilsen fra
Marianne Rasmussen

På vegne af 
Styregrupperne Als-Sundeved og  

Nørbølling træningspladser

Historier
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  Kennel Mount Blässis A-kuld blev et fælles 
sommer-projekt sammen med alle børne-
børnene. På skift holdt børnene sommer-
ferie i mormors hvalpekasse. Disse fælles 
oplevelser, erfaringer og indtryk sætter 
deres solide fodspor i både to- og firbenede.

  På billedet ser vi 5-årige Frida som krammer 
”Milian”, Mount Blässis Awarded by Maximi-
lian farvel, og ønsker ham alt godt hos sin 
nye for-ever-familie 

Er det det her træ der er godbidder i

Berlemo’s Aragon på ferie på Bornholm

Bernere på Camping

Ronja på 5,5 år og fra PA-DI Sinclair’s M kuld
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Sensommertur 9. september 2017

Bernerpladsen Als og Sundeved havde inviteret 
til sensommertur igen i år. Sidste år var vi på 
Mandø og i år gik turen til Ribe. Vi var 16 voks-
ne, 2 børn og ikke mindst 14 bernere.

Vi mødtes med en guide fra VisitRibe på torvet, 
og fik de første historier om Domkirken og byen 
Ribe. Derefter gik vi ture i de små hyggelige 
stræder. Der var flere stop undervejs, hvor vi fik 
forklaring om de gamle huse, og ved åen blev 
der fortalt om søfolk, sørøvere og halshugning. 
Så nu ved vi, hvorfor det hedder hovedengen, og 
hvorfor vi siger over stok og sten. Ved et lille hus 
var der en større firkantet sten. Der har været 
værtshus før, så man regner med, at stenen var 
brugt til hjælp, når man skulle op på hesten efter 
en hyggelig tid i værtshuset!

Der blev også fortalt om de rige købmænd i Ribe, 
store brande i byen og kærlighedshistorien om 
Jacob A. Riis og hans elskede Elisabeth. De fik 
hinanden til sidst og udvandrede igen til New 
York, hvor Jacob havde dokumenteret om slum-
men og de fattige via sine fotografier og bøger.

Vi tog afsked med guiden efter flere historier på 
Domhuspladsen og i Domkirken. Så vi fik gen-
opfrisket historien og fik samtidig lidt kultur, 
inden turen gik tilbage til P-pladsen ved vandre-
hjemmet. Her var der et græsareal med borde og 
bænke lige ned til Ribe Å. 

Så blev der snakket, grillet pølser, varmet flutes, 
drukket øl/vand og kaffe med bom, inden turen 
gik hjem igen. Vi var så heldige, at der kom gæ-
ster helt fra Bornholm og deltog i turen. Ja de var 
godt nok i landsdelen i forvejen, men alligevel….
Vi planlægger nok en sensommertur igen til næ-
ste år, men hvornår, hvor og hvordan oplyser vi 
senere.

Vi kan i hvert fald anbefale en tur til Ribe og 
gerne med guide. Vore bernere blev fotograferet 
og beundret af mange. En engelsk dame kom 
og skulle nusse, samtidig med at hun fortalte, 
at hun havde to bernere hjemme. Og flere børn 
benyttede chancen til at få lov til at klappe hun-
dene.

Grethe og Lone

Historier



24

Historier

Reklamehunden Lippa

Firmaet petdreams søgte modeller af store racer 
til at fremvise deres nyeste produkter og tilbød 
dem så min dejlige berner på 11 mdr.

Lippa er nu officielt blevet model for produkter til 
store hunde og plejeprodukter hos firmaet Pet-
dreams.

De vil fremover lægge stor vægt på et bredt ud-
valg af ALT til store racer og selvfølgelig have 
Lippa som fast model.

Her er billede af hende fra hendes første opga-
ve... næste gang er det plejeprodukter.

Lige nu ved at skrive rabatkoden ”som ses på 
billedet” gives der rabat på ordrer.

MVH
Helene Damm og Lippa 

Historier

Fantasia Bernenska Dolina Fensholt ś Penelope
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Bernere på Camping

Fensholt ś Pandora

Fensholt’s -q-kuld – Nuttet ikke sandt?

Elv hunde - på sommerferie i Sverige Lippa (Sarchris ś Sille)
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Årets Nytårskur
Torsdag d. 28. december 2017 er Berner-
pladsen Als og Sundeved igen vært for 
Nytårskuren i Gråsten Skov hvor vi mø-
des som traditionen foreskriver til nogle 
hyggelige timer. 

Husk at arrangementet er for alle klub-
bens medlemmer og medlemmer af alle 
klubbens træningspladser.

Der vil være 2 ruter som varer knap hen-
holdsvis 1 time og 2 timer, og hvor der 
også er tid til snak og pause - og måske 
er den nye årgang af den røde liflige drik 
allerede klar.

Grillen bliver tændt og der bliver sikkert 
hygget og snakket i træhytten, mens vi 
nyder grillpølserne.

Sørg selv for jeres drikkevarer så klarer 
vi resten - og pølserne, ja de sælges til et 
rimeligt beløb.

Sidste tilmelding af hensyn til den ende-
lige planlægning er tirsdag d. 26. decem-
ber kl. 18.00 (gerne pr. mail)

Yderligere oplysninger og tilmeldinger 
Bent Jacobsen, 40 35 51 90
E-mail: julius_samson@hotmail.com

Vi mødes på parkeringspladsen på Fel-
stedvej (vej 481) v. Gråsten skov. kl. 
10.00

Arrangementet er anmeldt hos Skov og 
Naturstyrelsen, og vi anser det derfor 
som en selvfølge, at vores hunde forbliver 
i snor under hele turen!! 

Bernerpladsen Als og Sundeved 

mailto:julius_samson@hotmail.com
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DBSK’S TRÆNINGSPLADSER

Jylland
Als & Sundeved Bent Jacobsen 4035 5190

Haderslev Joanna Mandau 2992 9086

Nordjylland Joan Damgaard Iversen 2084 9407

Nørbølling Johnny Rasmussen 2049 6777

Vejle Frank Andersen 2720 1345

Fyn
Odense Birgit Christiansen 6170 1397

Sjælland
Ballerup/Skovlunde Ole Funch Nielsen 3967 2662
 Irma Jensen 3675 1124

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

Nordsjælland Kate Madsen 4817 7198 / 5120 6675

Suså Bodil Nordam 3035 5017
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Fantasia Bernenska Dolina

Bernere på CampingHarthin`s Seahawks Theo ved stranden i Hasmark

Fensholt’s -q-kuld – Nuttet ikke sandt?

Werner Wix Wanted Dearly (Basco)
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Bestyrelsen
Formand
Maria Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
51971650
maria_harthin@hotmail.com
formand@berner-sennen.dk
Næstformand
Jens Utke Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
49160168 / 20102168
jens@sennettas.dk
Sekretær
Tine Ringgaard
Rytterkrogen 4
3520 Farum
28965868
tine.ringgaard@gmail.com
sekretaer@berner-sennen.dk
Kasserer
Werner Bartsch
Mellemvang 10
4990 Sakskøbing
26820851
berner@bartsch.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Lars Bibby
Ulvskovvej 140
8300 Odder
40681504
lars@bibby.dk
Gitte Høy Nielsen
Lindevej 2
7200 Grindsted
22762570
gitte@berner-sennen.dk
Berit Bang-Jensen
Dalumvej 14
4700 Næstved 
28935363
berit@berner-sennen.dk
1. suppleant 
Monica Østergaard Rasmussen
Skødstrupvej 169
8530 Hjortshøj
monica-joergensen@hotmail.com
2. suppleant 
Linda Hjort
Fiskebakken 9
5683 Haarby
lindamhjort@gmail.com

Avls- og sundhedsudvalg 
asu@berner-sennen.dk
Formand 
Inge Bibby
inge@bibby.dk 
86531504 
Sekretær
Berit Bang-Jensen
28 93 53 63
berit@berner-sennen.dk
Medlem
Werner Bartsch
berner@bartsch.dk
Erling Kolding Jakobsen
ekj@bernerhojen.dk
Lisbeth Mikkelsen
28 30 17 13
lisbeth@prima-sennen.dk
1. suppleant
Dorthe Hammerich

Udstillingsudvalg
uu@berner-sennen.dk 
Gitte Nielsen
20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk
Jeanette Damm Lerskov
21 63 0212
jeanette.lerskov@gmail.com
Fie Basbøll
25 17 90 49
fie.basboll@gmail.com
Jens Utke Ramsing
49160168 / 20102168
jens@sennettas.dk
Louise Nielsen
31 48 98 13
louisen@live.com

Aktivitetsudvalget
akt@berner-sennen.dk 
Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com
Hanne Bank Pedersen
25 21 51 66
hannebank@stofanet.dk
Rikke M. Mollerup
25 32 46 48
berner_azuro@hotmail.com
Gitte Høy Nielsen
22762570
gitte@berner-sennen.dk

Heidie Bødtker
Brombærvej 10 4000 Roskilde 
25792507
heidiehemmingsen@gmail.com 
Kim Bødtker
Brombærvej 10 4000 Roskilde
51465138 
kb@kimb.dk

Diverse
Hvalpepakker
Maria Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
51971650
maria_harthin@hotmail.com
formand@berner-sennen.dk

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
bernerdr@hotmail.com

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

IWG
Maria Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
51971650
maria_harthin@hotmail.com
formand@berner-sennen.dk

Medlemsadministration og  
adresseændringer
Berit Bang-Jensen
Dalumvej 14
4700 Næstved 
28935363
berit@berner-sennen.dk

mailto:lars@bibby.dk
mailto:berit@berner-sennen.dk
mailto:monica-joergensen@hotmail.com
mailto:lindamhjort@gmail.com
mailto:berit@berner-sennen.dk
mailto:louisen@live.com
mailto:hannebank@stofanet.dk
mailto:finn.katberg@privat.dk
mailto:berit@berner-sennen.dk
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Udstillingskalender 2017 / 2018

DBSK = Dansk Berner Sennen Klub
DKK = Dansk Kennel Klub 

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

For DKK og kredsenes frister henvises til hun-
dewebben på DKKs hjemmeside. DBSK er ikke 

ansvarlige overfor ændringer i tilmeldingsfrister 
hos DKK eller DKKs kredse.
 
Yderligere oplysninger om udstillingerne findes 
på DBSKs og DKKs hjemmesider

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

Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
15.10.2017 Års Kurt Nilsson, SE DBSK UDLØBET
04.11.2017 Herning Karl Erik Johansson, SE DKK UDLØBET

2. frist  
09.10.2017 Kl. 8.00

05.11.2017 Herning Johan Anderson, SE DKK UDLØBET
2. frist  
09.10.2017 Kl. 8.00

18.11.2017 Strib Marie Petersen, DK DBSK 16.10.2017 kl 23.59

2018
Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
20.01.2018 Nyborg Hedd Richards, GB 

Christine Mann,USA
DBSK 18.12.2017 kl. 23.59

21.01.2018 Nyborg Christine Mann, USA 
Hedd Richards, GB

DBSK 18.12.2017 kl. 23.59

27.01.2018 Mors Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
Kreds 9 
(Skue)

23.12.2017

04.02.2018 Årslev Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
Kreds 3 
(skue)

31.12.2017

10.02.2018 Fredericia 
International 
Udstilling

Knut Sigurd Wiberg, SE Dansk 
Kennel Klub

15.01.2018 kl. 08:00
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Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
17.03.2018 Slagelse Charlotte Høier, DK DBSK 12.02.2018
11.05.2018 Roskilde Nordisk 

Udstilling
Kommer senere Dansk 

Kennel Klub
1. frist: 09.04.2018
2. frist: 16.04.2018  
kl. 08.00 
(kun on-line – forhøjet 
gebyr)

12.05.2018 Roskilde 
International 
Udstilling

Lisbeth Ramsing, DK Dansk 
Kennel Klub

1. frist: 09.04.2018 
2. frist: 16.04.2018  
kl. 8:00

13.05.2018 Roskilde 
International 
Udstilling

Helge Werner Hagen, 
NO

Dansk 
Kennel Klub

1. frist: 09.04.2018 
2. frist: 16.04.2018  
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet 
gebyr)

27.05.2018 Århus Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
Kreds 6

Frist: 23.04.2018

09.06.2018 Otterup 40 års 
Jubilæums-
udstilling

Jens Utke Ramsing, DK 
Anikó Istvánné Juhász, 
HU

DBSK Frist: 07.05.2018  
kl. 23.59

10.06.2018 Otterup 40 års 
Jubilæums-
udstilling

Anikó Istvánné Juhász, 
HU Jens Utke Ramsing, 
DK

DBSK 07.05.2018 kl. 23.59

10.06.2018 Tornemark Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
kreds 2 
(Skue)

20.05.2018 kl 23.59

16.06.2018 Vejen 
International 
Udstilling

Stefan Sincko, SLO Dansk 
Kennel Klub

1. frist: 14.05.2018
2. frist: 22.05.2018  
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet 
gebyr)

17.06.2018 Vejen 
International 
Udstilling

Elina Haapaniemi, FI Dansk 
Kennel Klub

1. frist: 14.05.2018
2. frist: 22.05.2018  
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet 
gebyr)

04.08.2018 Billund Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
Kreds 5

1. frist: 09.06.2018
2. frist: 30.06.2018  
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet 
gebyr)
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Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
05.08.2018 Billund 

Nordisk 
Udstilling

Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
Kreds 5

1. frist: 09.06.2018
2. frist: 30.06.2018  
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet 
gebyr)

12.08.2018 Kolding Kommer senere Dansk 
Kennel 
Klub Kreds 
4(Skue)

Frist: 08.07.2018

18.08.2018 Bornholm 
International 
Udstilling

Monica Blaha, AUT Dansk 
Kennel Klub

1. frist: 16.07.2018
2. frist: 23.07.018 
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet 
gebyr)

19.08.2018 Bornholm 
International 
Udstilling

Ramone Kazlauskaite, 
LT

Dansk 
Kennel Klub

1. frist: 16.07.2018
2. frist: 23.07.2018  
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet 
gebyr)

25.08.2018 Hårlev Kommer senere Dansk 
Kennel 
Klub Kreds 
10(Skue)

21.07.2018

01.09.2018 Hanstholm Helen Davenport-Willis, 
GB og Eva Liljekvist 
Borg, SE

DBSK 30.07.2018 kl. 23.59

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

DBSK 30.07.2018 kl. 23.59

15.09.2018 Års Jana Stefancova. SLO DBSK 20.08.2018 kl. 23.59
22.09.2018 Ballerup 

International 
Udstilling

Leif Ragner Hjort, NO Dansk 
Kennel Klub

1. frist: 20.08.2018 
2. frist: 27.08.2018  
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet 
gebyr)

23.09.2018 Slagelse Kommer senere DBSK 20.08.2018 kl. 23.59
03.11.2018 Herning 

International 
Udstilling

Kimo Mustoven, FI Dansk 
Kennel Klub

1. frist: 01.10.2018 
2. frist: 08.10.2018  
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet 
gebyr)
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Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
04.11.2018 Herning 

International 
Udstilling( DKV)

Satu Ylä Mononen Dansk 
Kennel Klub

1. frist: 01.10.2018 
2. frist: 08.10.2018  
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet 
gebyr)

17.11.2018 FYN 
Juleudstilling

Kommer senere DBSK 15.10.2018 kl. 23.59

17.11.2018 Spøttrup Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
Kreds 9 
(skue)

13.10.2018 

02.12.2018 Køge Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
kreds 2 
(Skue)

11.11.2018 kl. 23.59

08.12.2018 Vordingborg Kommer senere Dansk 
Kennel 
Klub Kreds 
10(Skue)

03.11.2018

For tilmelding, klasseindeling og gebyrer henviser vi til hundeweb og berner-sennen.dk

Werner Wix Wanted Dearly (Basco)Caesar 1 1/2 år gammel, fra Lotte Fisker i Odder.  
15 uger gammel flyttede jeg med  

min nye familie til Schweiz.
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Bernerdalens LakkaFensholt ś Penelope

Maestro Jak z Obrazka Delarenta Wesola Czereda

Fensholt ś Penelope 8 måneder  
(Tangyachates Beachcomber / Bernerdalens Lakka) Bernerdalens Lovely Linus
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Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Er gældende pr 1. 1. 2017
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 260 kr. 285 kr.
Hvalpeklasse, 6-9 måneder 260 kr. 285 kr.
Juniorklasse, 9-18 måneder 375 kr. 410 kr.
Mellemklasse, 15-24 måneder 375 kr. 410 kr.
Åben klasse, fra 15 måneder 375 kr. 410 kr.
Brugshundeklasse, fra 15 måneder (*) 375 kr. 410 kr.
Championklasse, fra 15 måneder 375 kr. 410 kr.
Veteranklasse, fra 8 år 375 kr. 410 kr.
Juniorhandling 140 kr. 165 kr.
UFB 30 kr.
Avlsklasse Gratis
Opdrætsklasse Gratis

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

Ved flere hunde af samme ejer Online betaling via DKK Via netbank eller check
Udstilling 1. hund 375 kr. 410 kr.
Udstilling 2. hund 310 kr. 355 kr.
Udstilling 3. hund og efterflg. 260 kr. 310 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
Werner Bartsch · Mellemvang 10 · 4990 Sakskøbing

Tiffany og Harthin’s That’s My Tiffany.  
Søde navnesøstre der hygger en sommerdag
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