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Indhold mm

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

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

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

Priser for annoncering i vores blad
Pr. blad: Halvside 300 kr. og helside 500 kr. Årligt: Halvside 1800 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
Vipsennen’s Yasmina indsendt af Anne-Mette 
Kristoffersen.

Bagsiden
Lady Xiera’s Pepsi - driller sin mor, som nyder 
solen indsendt af Heidi Dahl.

Begrundelse
Begge billeder viser flotte og charmerende 
hunde, som nyder den lækre danske sommer. 
De er simpelthen for skønne.

Jane og Linda
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Sommeren har været lang og varm og ikke 
mindst lys. Lyse tider føler vi også der er i klub-
ben. Medlemstallet ser ud til at have stabilise-
ret sig på et fornuftigt niveau. Dette kan måske 
skyldes at klubbens opdrættere har taget klub-
bens tilbud omkring hvalpepakker bedre til sig.

Lyse tider for klubbens hvalpesalg ser der også 
ud til at komme, da der ser ud som om at der fø-
des flere og derved er med til at bidrage til med-
lemstallet måske atter vil stige. De sidste års tal 
viser, at klubben har haft svært ved følge med 
efterspørgslen. Tallene for årene 2011 og 2012 
viser, at der registreret 1502 Bernere i Hundere-
gistret, heraf er 533 med DKK stamtavle. 

Lyst har det også været på klubbens udstillinger, 
hvor vejret mange gange har været med udstil-
lere som har nydt det sociale i at mødes rundt 
omkring. Antallet af udstillere ser også ud til at 
have stabiliseret sig på et fornuftigt niveau.

Klubben Aktivitetsudvalg er efter deres debut 
på klubudstillingen vært for klubbens trænings-
seminar her først i oktober og vi håber at træ-
ningspladserne har bakket op omkring dette, så 
det igen kan blive en fast bestanddel af klubbens 
tilbud.

Avls og sundhedsudvalget har desuden afholdt 
klubbens første Avlskåringsarrangement med 
forrygende efterspørgsel efter pladserne. Dette 
håber vi også kan være en fast del af klubbens 
tilbud.

Nu går det atter mod mørke aftener og bestyrel-
sen håber at klubbens medlemmer vil nyde det 
sammen med jeres Bernere og fortsat støtte op 
omkring de arrangementer der laves i klubben 
og ikke mindst lokalt rundt omkring.

Uden alle jer var klubben ikke så omfangsrig 
som den er og tak for en dejlig sommer

Bent

Facebook

Bestyrelsen har besluttet at henvendelser vedr. 
bestyrelses-/udvalgsarbejde på Facebook / 
Messenger frabedes. Vi ønsker at der sendes en 
e-mail til de respektive personer.

Tak!

På vegne af bestyrelsen og  
diverse udvalg

Lise Kjær

Kjær’s Dancing With Charlie, her 2,5 år 
gammel, er vild med vand og specielt 
udspring i vand er sjovt. 
Når bare man har sin ”Batmand-Ring”,  
så er man uovervindelig, syns han vist.

Indsendt af 
Joanna
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

Ja, så er efteråret godt i gang - det ser jo i skri-
vende stund ud til at det gode varme vejr fort-
sætter, lad os håbe på et solrigt efterår, uden 
alt for meget regn, men også gerne lidt køligt af 
hensyn til vores hunde som jo for de flestes ved-
kommende har lidt i sommervarmen (ligesom 
en del af os hundeejere)
Nu er der kun 1 nummer mere tilbage af vores 
blad i år – det er slet ikke til at forstå hvor tiden 
bliver af!

Årets forside – nyt tiltag
Vi har besluttet at vi fra og med i år, vil kåre 
årets forside! Kåringen kommer til at foregå via 
afstemning på facebook, hvor de 6 forsider fra 
2014 bliver lagt op til afstemning. Præmien er 
ikke fastlagt endnu – men mon ikke det bliver 
noget vi alle kan bruge!

Så hvis du vil have et lod med i lodtrækningen, 
så skal vi have dit billede / dine billeder senest 
d. 10 november, som er deadline for december 
nummeret. 
Vinderen offentliggøres i første nummer i 2015.

Til dette nummer har vi igen rigtig mange bil-
leder, og jeg vil blot gentage, at vi ikke smider 
brugbare billeder væk – men gemmer dem til 
senere numre, såfremt vi ikke får plads til alle 
indsendte billeder!

De sidste par numre har været beriget med vide-
oer af forskellig karakter – og det er rigtig dejligt 
at se de sjove live billeder af vores hunde – så 
bliv endelig ved med at sende ind. 

Da vi introducerede videoerne i bladet, opfordre-
de vi også dig som læser til at komme med ideer 
til hvad vi kunne bruge videoerne til – men for-
slagskassen er stadig tom – er der virkelig ingen 
der har ønsker til hvad de kunne tænke sig ud-
dybet / fremvist / forklaret på denne fine måde?

Et sidste ønske fra redaktørens side er, at teks-
tindlæg mm. sendes som originale word- og 
exelfiler, da det gør satsarbejdet nemmere.

Må I alle have et fantastisk efterår!
Nefer

Kjær’s Waterloo på ferie ved Rødhus Strand
WW13 & Multichampion Sennetta ś Columbo aka 

Frodo & mor i højt humør i Roskilde Maj 2014
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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

04.05.2002 Tæve Augusta Amordoro’s Victororry  Minnie

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

13.03.2003 Tæve Duevang’s Reika Kuno Vom Ecke-Manns-
Hof

Duevang’s Majken

27.06.2003 Han Tertzo’s Miraculix (Martell) Kohavens Cæsar Tertzo’s Pallas Athene

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

08.09.2003 Tæve Harmony Regeta Garibaldi Cierne Kralovstvo Enulla Regeta

10.09.2003 Han Amigo Vollenweider’s Samson Zonso

29.11.2003 Han Tertzo’s Sibelius Tertzo’s Timba  Pettra v. Lehnwäldli

29.11.2003 Han Tertzo’s Bellman Tertzo’s Timba  Pettra v. Lehnwäldli

07.02.2004 Han Lille Strand’s Holger Festus Vom Bergfelder Land Fenholt’s Java

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 Han Bernerhøjen’s Gauthier Tannhauser Des hautes 
Vernades  

Tertzo’s Yalta

05.09.2004 Tæve Bernerhøjen´s 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
11.09.2004 Tæve Maglód-Falvi Never Let Down Maglód-Falvi Etalon 

“rocco”
Angie von Seckachtal

15.09.2004 Han Valiant Des Hautes Vernades Tannhauser Des hautes 
Vernades  

Tertzo’s Yalta

12.10.2004 Han Aslaug’s Max Mac Corfitzen   Macis Enzo Aslaug’s Labre Laura

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

27.02.2005 Tæve ZuiZui’s Gucci Tertzo’s Timba  Nana’ Queenie

18.02.2005 Tæve Bernerhøjen’s Honey-Suckle 
Rose

Orkhan Des Hautes 
Vernades  

Tertzo’s Zalli

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

27.02.2005 Tæve Zuizuis Goldy (Chili) Nanas Queenie Tertzos Timba

10.04.2005 Han Kwanita Egon Duevang’s Nerman Troja

05.05.2005 Han Hansennen’s Pilatus Duevang’s Nerman   Hansennen’s Chiquita 

05.05.2005 Tæve Hansennen’s Pepsi Duevang’s Nerman   Hansennen’s Chiquita 

08.06.2005 Han Lusennas Django (Balder) Allie Donar v. Bärnerhof 

28.06.2005 Tæve Soffi Von-Pedersen’s Jalthe Amordoro’s Babs

28.06.2005 Tæve Sille Von-Pedersen’s Jalthe Amordoro’s Babs

11.07.2005 Han Favitea’s Prince Pingo Maglod-Falvi IQ Joker 
Junior 

Favitea’s Lamonique

27.07.2005 Tæve Dörte vom Blumberg-Land 
(Nanna)

Julius vom Vogtlandhof Gunda V. Alten Holz

Ny på SGS listen
Hansennen’s Pilatus
Stambogsnr. 10198/2005
Født 05.05.05

Aslaug’s Max Mac Corfitzen
Født 12.10.2004
Stambogsnr. 21130/2004a

BER MOSCOW’s ELVIRA MADIGAN
Bliver 12 år om ganske få dage, og ved man det 
ikke, er det svært at se at damen har 12 år på 
bagen.

Bentøjet er stærkt og stabilt, og smagsløgene 
fejler skam heller ikke det mindste. Kun få grå 
stænk vidner om hendes alder.

Elvira elsker sne, masser af sne. Billedet er fra 
vinteren 2013-14.

Aslaug’s Max Mac Corfitzen

Ber Moscow’s Elvira Madigan



7

Billeder

Carla

Berner-Emmas Jalthe Amarone D’italy og 
Nice Leckei van de Klaverhoeve

Von Pedersens Urquell Kaizer på 10 år ved gl Skagen

Kjær’s Martha My Dear i baggrunden til venstre og  
Kjær’s Waterloo til højre

Cuda og Mezzi nyder en sensommeren aften  
– Aslaugs pingo Pango -go Cuda og Ber Moscows Olga polka

Nice Leckei van de Klaverhoeve og  Berner-Emmas Jalthe Amarone D’italy

Bernerdalen’s Miss Madeleine / Madde

Billeder
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget er godt i gang med at plan-
lægge dette års trænerseminar. Det er klubbens 
målsætning, at alle trænere skal tilbydes efter-
uddannelse. Vi håber at årets arrangement lever 
op til forventningerne. 

I år bliver dagen afsluttet med et foredrag fælles 
for trænere, figuranter og øvrigt interesserede.
Så må vi se på om det er måden at gøre det på 
fremover.

Vi er også allerede nu godt i gang med at plan-
lægge LP og rally til næste års klubudstilling, og 
inden årets udgang, skal vi også have startet op 
på 2016. Det skyldes DKK ś ændrede regler for 
ansøgning af officielle åbne prøver. Det betyder 
at vi allerede i sommerferien bestilte dommere, 
og nu er gået i tænkeboks, hvem vi skal spørge 
til 2016.

Til dette års DM i Rally var der 2 berner sennen 
og deres ejere der havde kvalificeret sig. 

Joanna Mandau og Kjær ś Dancing With Char-
lie i begynderklassen, og Henriette Poulsen og 
Lady Xiera ś Impala i ekspertklassen. Tillykke 
til Jer begge med kvalifikationen.

De sidste billeder af vinderne til prøverne i Has-
mark kommer i dette nummer, og endnu engang 
skal lyde et stort tillykke til vinderne.

Husk at indsende de resultater I opnår til prøver 
rundt omkring, så de kan komme på hitlisten.

På aktivitetsudvalgets vegne
Hanne

Resultater fra Hasmark

LP1
1. plads:  Amazing Tiklo ś Buffy Saint Marie, 

Tine Kloster
2. plads:  Tertzo ś Live To Tell,  

Rikke Marstrup Mollerup
3. plads: Bernerhøjen ś Gucci, Birger Ejsing

LP2
1. plads:  Tertzo ś Kazue Lotus, Ulla Hobert
2. plads:  Armani (engelsk springer spaniel),  

Birgitte Knudsen
3. plads:  Tertzoe ś Shishel,  

Kirsten Anker Nielsen
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget

Kommende udstillinger
De kommende udstillinger er i Års den 11. ok-
tober. Adressen er Messecenter Års, Messevej 1, 
9600 Års. Dommer er Gert Christensen, DK. 
Derefter kommer DKKs sidste udstillinger for 
i år. Det er den 1. og 2. november i Herning, 
Messecenter Herning, Vardevej 1.  Lørdag døm-
mer Shaun Watson, CY og søndag dømmer John 
Muldoon, IE.

Sidst, men bestemt ikke mindst, har vi den 22. 
november vores store juleudstilling i Strib Fri-
tids- og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1-3, 
Strib, 5500 Middelfart. Her dømmer Jochen H. 
Eberhardt, De.

Juleudstilling i Strib
I Strib spiser vi som sædvanligt vores julefrokost 
sammen i frokostpausen. Vi gør opmærksom på, 
at man skal tilmelde og betale for julefrokost se-
nest fredag den 14. november 2014. 

Julefrokost buffet: 
Marineret sild med karrysalat
Stegt fiskefilet med remoulade og citron
Ribbensteg med rødkål                                                                  
Juleleverpostej med bacon og champignon
Roastbeef med remolade og surt
Risalamande med kirsebærsauce

Pris 150,00 kr. pr. kuvert.
OBS!!  Det kræver minimum 35 tilmeldte til ju-
lefrokosten for at cafeteriet vil stå for arrange-
mentet.  

Desværre er det ikke muligt at bestille børneme-
nu af julefrokosten. Forskellige ting som pølser, 
pommes frites og lignende kan købes i cafeteri-
et, og børnene må naturligvis tage maden med 
ind til selve julefrokosten.

Der forefindes cafeteria i hallen hvis man ikke 
ønsker at deltage i fællesspisningen. 

Vi gør opmærksom på at medbragt mad ikke må 
spises i hallen.

Tilmelding og betaling sendes til: 
Lise Kjær, Skolegade 17, 8723 Løsning, tlf. 4084 
2048, e-mail:  kontakt@kennel-kjaer.dk

Pr. netbank reg.nr. 1551  kontonr. 60083630  

Tilmelding og betaling er bindende. Sidste frist 
for tilmelding til julefrokost er fredag d. 14. no-
vember  2014.

På udstillingen vil der være Barn og hund-kon-
kurrencer. Vi opdeler barn og hund i 2 klasser, 
henholdsvis børn til og med 9 år og børn fra 
10 til 15 år. Man tilmelder sig på dagen – det er 
gratis.

Hitliste hunde 2014
Billeder af bedst placerede hitliste hunde til Ber-
ner Bladet februar 2015

Vi gør opmærksom på, at de på hitlisten 10 
bedst placerede, henholdsvis hanner og tæver, 
bedes sende billeder ind hurtigst muligt, efter at 
den færdige hitliste er offentliggjort på hjemme-
siden sidst i november/først i december. Grunden 
er at Berner Bladets deadline er meget kort efter 
nytår. 

Vi modtager også gerne billeder af de 3 bedst 
placerede veteranhunde og af de 3 bedst place-
rede avlshunde, henholdsvis hanner og tæver.

Billederne sendes til Kurt Thomsen pr. E-mail  
kurt@favitea.dk  

Udstillingsudvalget. 

mailto:kontakt@kennel-kjaer.dk
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Hitlisten pr. 6. september 2014

Hitlisten pr. 6. september 2014

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

07810/2009 Sennetta ś Colombo 105 5 Nicole Hecksher
01985/2012 Berner-Emmas Happy Hour Humle 84 5 Karin Nielsen
13075/2010 Harthin ś Magic Mojo 79 5 Peter Uno Andersen
07776/2008 Caio 78 5 Lone Yde & B. Rasmussen
10677/2013 Valentines Cute Jackson Magia Bern 71 5 Lasse Olsen & Gitte Suhr
16394/2012 Effenson Rider Carallsa 69 5 Birthe Post
00715/2012 Berner-Emmas Grand Gismo 68 5 Karin Nielsen &  

Ditte Cathrine Nielsen
00466/2013 Tjofselinas Z Derio 66 5 Mona B. Jensen & Finn Katberg
16074/2013 Franco Nero Carallsa 66 5 Gitte Nielsen
03669/2012 Flintinge ś Chewie Chewbacca 65 5 Kim & Pia Remmer
20134/2011 Koeman van´t Stokerybos 64 5 Janne Klitgaard Andersen
00284/2008 Bel´Royal ś Lauritz 62 5 Anette & Per Rotbøll Nielsen
21220/2008 Pa-Di Sinclair ś Eternity 53 4 Lasse Olsen
12819/2010 Tertzo ś Out For Justice 49 5 Claus Staugaard Mortensen
08843/2009 Maroussia Otzo King Of Forest 49 5 Mona B. Jensen & Finn Katberg
13363/2012 Pilegaarden Anakin 42 4 Maya Wulffsberg
07555/2012 Aslaug ś Pingo Pang-Go Cuda 40 5 Heidi og Mads Dahl Jensen
20204/2010 Hansennen ś Monet 39 5 Lone Danielsson
18107/2008 Vollenweider ś Bosco 39 5 Laila Rasmussen
16013/2012 Ur It V.D. Buut Vrij Hoeve 36 5 Bodil Raskmark
19451/2008 Sund Brusgaard Louis 35 4 Ib Schack
08562/2009 Harthin ś Lapin Unelma 34 5 Anne H., Peter og  

Maria H. Andersen
11708/2012 Herletta ś Jason 34 5 Berit Bang-Jensen
19175/2012 J.S. Precious Victor 32 4 Helle Sørensen
09992/2010 Berner-Emmas Enrique Be My Hero 29 4 Anja & Ib Frost    
10198/2005 Hansennen´s Pilatus 28 2 Jason Moore
07042/2013 Fortuneia Uncle Athos 27 4 Anni Smedsgaard
12043/2013 Nero Perkuno Sargas 26 5 Dorthe Jensen
21357/2009 Amazing Tiklo ś Asterix 25 2 Gitte Adamsson
19956/2013 Devael Full Steam Ahead 25 3 Pia Skaarup Larsen
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Hitlisten pr. 6. september 2014

Tæver

07782/2008 Carolina 88 5 Christina Basbøll
14062/2005 Soffi 84 5 Karin & Erik Nielsen
15550/2012 Lady Xiera ś Moneypenny 77 5 Pia Skaarup Larsen
12911/2009 Kjær ś Honey Honey 75 5 Steen Ulrik & Lise Kjær
17154/2009 Banehaven ś Fillis Filua 75 5 Mai-Britt Juhl
10678/2013 Valentines Sweet Millie Magia Berna 69 5 Birgitte Selchau
15552/2012 Lady Xiera ś Maggie Mayflower 66 5 Pia Skaarup Larsen
09877/2011 Lady Xiera ś Josephine Day 64 5 Pia Skaarup Larsen
18140/2010 Lady Xiera ś Iluna 61 5 Louise Hoff Kloster Lauridsen
15044/2006 Pa-Di Sinclair ś Babette 60 5 Helle Sinclair
18139/2010 Lady Xiera ś Impala 54 5 Henriette Poulsen
18083/2009 Pa-Di Sinclair ś Invisible Touch 51 4 Helle & Hans Peter Sinclair
18377/2010 Amazing Tiklo ś Balu Magic 51 5 Gitte Høy Nielsen
01197/2012 Banehaven ś Ganni Dressed For Life 51 5 Maj-Britt Juhl
11213/2013 Bernerdalens Lakka 50 5 Inge Bibby
04718/2012 Pa-Di Sinclair ś Mercedes 49 5 Britta & Claus H.Staugaard 

Mortensen
15044/2006 Pa-Di Sinclair´s Babette 48 3 Helle & Hans Peter Sinclair
17291/2013 Tutti Frutti Hala-Bala 42 4 Maya Wulffsberg
19862/2012 Berner-Emmas Jairo Joy Del Lago 42 5 Karin Nielsen
17042/2008 Berner-Emmas Berta 41 3 Lotte E. Kiiel, K. Nielsen &  

R. Nielsen
12202/2011 Harthin ś Next To Nicole 40 5 Nefer Johansen & Kim Ossian
16253/2013 Kjær ś Money For Nothing 39 3 Karina & Per Børglum Knudsen

Conner ser politirapporten. Han syntes at 
den måske kommende politihund Tjaco 
ville være alletiders nye legekammerat

Indsendt af 
Jeanette Carla
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Hitlisten pr. 6. september 2014

Tæver (fortsat)

15549/2012 Lady Xiera ś Montoya 39 5 Henriette Poulsen
12303/2009 Gainit ś Fiona 37 4 Lilian & Kim Madsen
22551/2005 Dörte Vom Blumberg-Land 37 4 Tina Grenaae
13076/2010 Harthin ś Magnificent Miss Melanie 36 3 Peter, Anne & Maria Harthin 

Andersen
18141/2010 Lady Xiera ś Icolina 33 5 Susanne & Louise Thorsen
09994/2010 Berner-Emmas Ebony Exception 32 2 Thomas Dielentheis
16948/2013 Lady Xiera ś Nicoline 32 4 Ulla Poulsen
09994/2012 Alma 31 5 Henning Hede Jensen
15548/2012 Lady Xiera ś Miss Mermaid 31 5 Lis Gøtche Østergaard
17041/2008 Berner-Emmas Babette 30 3 Karin Nielsen
00872/2013 Terplinggaard ś Nova By Yobi 28 2 Ole Gregersen
10869/2012 Kristianslyst’s Becca 27 4 Charlotte Tams Skanborg
10827/2010 Guldlund ś Just To Kiss 27 5 Laila Pedersen
16949/2013 Lady Xiera ś Nea 25 4 Pia Skaarup Larsen
22021/2005 Vipsennen Zindy 25 2 Vivi Petersen

Veteranhanner 
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2014)

10198/2005 Hansennen ś Pilatus 28 2 Jason Moore
00268/2004 Tertzo ś Lanzo Jr. 14 1 Lene Hadbjerg Sørensen
02589/2007 Zolo Vom Oberholzer Forst 14 1 Linda Pilgaard Skov

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2014)

14062/2005 Soffi 84 5 Karin & Erik Nielsen
15044/2006 Pa-Di Sinclair ś Babette 48 3 Helle & Hans Peter Sinclair
22551/2005 Dörte Vom Blumberg-Land 37 4 Tina Grenaae
22021/2005 Vipsennen Zindy 25 2 Vivi Petersen
18146/2004 Hansennen ś Omega 19 2 Per og Susanne Randløv Petersen
05443/2006 Lille Strand ś Isolde 15 2 Inge Bibby
22850/2005 Bernerhøjen ś Ophelia 12 1 Else-Marie Kolding-Jacobsen
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LP – Hitliste 2014

LP – Hitliste 2014

LP1

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

LP2

Nr. Hund Fører Point
1 Tertzo ś Kazue Lotus Ulla Hobert 198,5
2 Tertzo ś Shishel Kirsten Anker Nielsen 196
3 Von-Pedersen’s Chili Ole Andersen 182

Berner-Emmas Jalthe Amarone D’italy
BIM baby Hasmark klubudstilling.  

Bernerdalens Miss Madeleine
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Rally Hitliste 2014

Rally Hitliste 2014

Rally Begynder

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

Rally Øvet

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

Rally Ekspert

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

Moonsisters Groovy Kozmo hygger i haven
National udstilling Århus. Dommer: Jørgen Hindse - BIR Veteran DKCH-KL-

BCH Pa-Di Sinclair’s Babette & BIM Veteran Hansennen’s Pilatus
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Efter generalforsamling i april, har avls- og 
sundhedsudvalget fået et par nye medlemmer.
Udvalget er som følger:

Formand:  Karin Nielsen  
(Udpeget af bestyrelsen)

Næstformand: Lise Kjær (Valgt)

Medlem:  Joan Kjeldsen (Valgt) 
Birte Sommer (Valgt) 
Maria Harthin  
(Udpeget af bestyrelsen)

1. supplant: Ib Frost (Valgt)
2- Suppleant: Tine Kloster (Valgt)
 
Vi glæder os til at komme rigtig i gang og søsat 
en række spændende tiltag.
 

Dansk Berner Sennenklubs første avlsbeskrivel-
sesarrangement er løbet af stablen første gang, 
når dette blad modtages. Vi er i skrivende stund 
meget spændte og glæder os rigtig meget til da-
gen. Der er tilmeldt 16 hunde. I næste nummer 
vil vi bringe mere nyt herom.
 
Denne gang har vi valgt at bringe en artikel om 
mavedrejning. I skrivende stund er vi bekendt 
med en 5 årig han som ligger på operationsbor-
det. Han fik en mavedrejning under lydigheds-
træning efter et indkald. Så pas godt på jeres 
hunde og se symptomerne før det er for sent! Det 
er desværre noget vi oplever mere og mere - og 
hellere informere om det en gang for meget end 
én gang for lidt.
 

På vegne af avls- og sundhedsudvalget
Lise Kjær

Velbekomme

BerneseKiss’ Balthazar  
ved stranden i Ertebølle, 9 uger
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Mavedrejning hos hund

Det er hovedsageligt de store hunderacer med en 
stor, dyb brystkasse, som er mest udsat for at få 
mavedrejning. 

Årsagen til at maven drejer om sig selv er 
ukendt. Det siges, at en hund som har spist et 
stort måltid og derefter træner, er mere udsat for 
mavedrejning. Det er derfor en god idé, at give 
hunden flere små måltider om dagen og at vente 
mindst en time efter en spisning med at motio-
nere hunden. Mavedrejning kan dog stadig op-
stå, selvom man følger det råd. Derfor er der flere 
og flere eksperter, der mener, at mavedrejning 
kan skyldes en arvelig defekt i nervesystemet, 
som styrer mave- og tarmmuskulaturens bevæ-
gelser. 

Hvad sker der ved mavedrejning? 
Det der sker ved en begyndende mavedrejning 
er, at maven af en eller anden grund begynder 
at udvide sig. Før i tiden troede man, at det var 
som følge af en gæringsproces, at mavesækken 
begynder at blive større, men nu mener man, at 
det er luft, som hunden selv synker, der giver 
denne udvidelse. Det kan være p.g.a. nervøsitet, 
smerter eller motion, at hunden synker mere luft 
end normalt. 

Det vides ikke hvorfor, men luften kan ikke 
komme op igen. Mavesækken bliver større og 
større, og senen mellem mavesækken og leve-
ren, som normalt holder mavesækken på plads, 
bliver mere og mere strukket. Maven begynder 
at dreje om sig selv, således at der lukkes fuld-
stændigt af ved spiserøret og tyndtarmen. Mil-
ten, som sidder fast til mavesækken, fungerer 
som en vægt og trækker mavesækken endnu 
mere rundt. Blodkarrene fra milten og mave-
sækken bliver trykket, og der kan gå koldbrand 
i mavesækken på grund af den efterføglgende 
iltmangel. Den store mavesæk trykker på de sto-
re blodkar fra tarmen og bagenden af kroppen. 

Det kan forstyrre hele hjerte- og lufvejsfunkti-
onen og resultere i udvikling af giftstoffer fra 
tarmbakterierne. Det fører til, at hunden går i 
chok og dør, hvis det hele ikke bliver rettet op 
meget hurtigt. 

Symptomer 
De symptomer, man skal være på vagt overfor, 
er udvidelse af bughulevæggen lige bag ribbe-
nene, forsøg på at kaste op uden at der kommer 
noget op, savlen, urolig tilstand og nedstemthed. 
Når man knipser med fingrene på huden bag-
ved ribbenene, er det lige som at tromme på en 
tromme. 

Behandling
Dyrlægen skal straks kontaktes. Det er et 
spørgsmål om minutter, om hunden overlever 
eller ej. Dyrlægens behandling består i at tappe 
mavesækken for luften, samtidig med at hunden 
behandles for chok. Det første gøres ved at føre 
en tyk slange ned i mavesækken. Hvis mave-
sækken er meget drejet, kan det ikke lade sig 
gøre, så er man nødt til at anvende en nål di-
rekte ind i mavesækken. Chokbehandling består 
i at lægge hunden på drop og give den væske 
intravenøst. Når hundens tilstand er mere sta-
bil, vil en røntgenundersøgelse kunne afsløre, 
om der er tale om en egentlig mavedrejning eller 
blot om en udspiling af mavesækken. Hvis den 
er drejet, er det nødvendigt at operere. Hvis det 
endnu ikke er nået så vidt, er en operation ikke 
strengt nødvendig, men man kan dog med en 
sådan forebygge, at en drejning finder sted se-
nere. 

Ved det kirurgiske indgreb rettes der op på ma-
vesækkens forkerte placering og den syes fast i 
bughulen således, at den ikke kan dreje om sig 
selv. Der findes i dag nye metoder, som giver en 
mere permanent fastgørelse, end det var muligt 
for nogle år siden.

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
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Efter operationen
Efter at hunden er blevet opereret, skal den ob-
serveres nøje især i de første 48 timer. De gift-
stoffer som frigøres, når mavesækken og milten 
er blevet sat på plads igen, kan påvirke hjerte-
muskulaturen. Det kan føre til en pludselig dår-
lig hjertefunktion 12 - 48 timer efter mavedrej-
ningen. Denne tilstand kan som regel behandles 
med godt resultat. Nu da man er blevet opmærk-
som på denne mulige komplikation er progno-
sen for operationen blevet betydeligt forbedret. 

For at formindske risikoen for, at din hund får 
en mavedrejning, er det, som nævnt, en god idé 
at give den små måltider af en fuldkost af god 
kvalitet flere gange om dagen. Undlad at træne 
hunden lige efter den har spist. Din dyrlæge vil 
også kunne give dig gode råd om førstehjælp i 
tilfælde af, at mavedrejning skulle opstå. Husk 
at det er bedre at gå til dyrlæge en gang for me-
get, hvis man er i tvivl, end at køre for sent, når 
det drejer sig om en mavedrejning. 

Skrevet af Center dyreklinik Viborg

På besøg hos Kennel Mor!

Vi var september på besøg hos Karin og Erik 
Nielsen – Kennel Berner Emmas - medbringende 
Berner Emmas Milou I’m Yours, som vi har haft 
fornøjelsen af siden vi hentede ham i juli måned. 
Milou er fra 30. maj så i dag altså knap 15 uger 
gammel.
 
Ud over at leje med sin mor, andre hvalpe og 
os mennesker er der hos Karin og Erik en sø, 
som er meget tiltrækkende for en størrelse som 
Milou. 

Mange Berner-hilsner
Jens og Conni

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget / Historier
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Historier
En hundegård

Langt om længe kom der gang i skriveriet.
Tak til alle Bernerfolk, foreningen og specielt de 
som nødtvungent har, måtte afgive deres Berner 
sennehund(e) og valgt at overlade den/dem til 
os.

Den lange historie er: fru X på Sjælland miste-
de tragisk sin mand, måtte flytte og kontaktede 
DBSK. Det hastede med et nyt hjem til en 2½ 
årig han – det var ikke så let, så klubbens re-
præsentant valgte løsningen at hente hunden og 
køre den til Læsø, hvor den var født (retur til 
kennelen). 
Vi havde få dage før meldt, at vi nu var klar til 
en ny berner. (den gamle var død)  Repræsen-
tanten Erica ringede fra Sjælland, hun var på vej 
hjem med ovennævnte hund, og vi blev enige 
om at de ikke skulle fortsætte til Læsø, men til 
Esbjerg – og her blev han. En fin hund og alle 
var glade. 
Vi har flere gange aftaget ”brugte” hunde med 
rimelig stor succes.

En flot han med bog og alt.. ja han burde jo få 
en kæreste, så da vi spredte ideen om ”arrange-
ret ægteskab ønskes” meldte naboen sig. Deres 
gode venner var lige gået fra hinanden og stod 
med en hunhund, 4½ år, vupti – så havde vi to 
Berner Sennen hunde.

Til historien hører, at vi boede i villakvarter, 
men lige havde købt landejendom og skulle flyt-
te en måned efter.  At flytte en hund og så gå 
i flytterod mv. er ikke så heldigt. Det vidste vi, 
men sådan var det nu. Umiddelbart så det også 
ud til at gå fint.

Vi fik flyttet og holdte hundene inde og gik flit-
tigt skovture – men ak og øv. Hunhunden (Ber-
ta) fik ”postraumatisk stress”, kom på lykkepil-
ler og og og.. men intet hjalp. Ærgeligt, men en 
ustabil Berner var der ikke brug for. Tiden gik, 
ingen af os syntes vi havde lyst til at tage det 
svære valg aflivning. Vi måtte se lyst på tilvæ-
relsen og meldte igen ud, vi kunne aftage en 
Berner hun, hvis der var brug for det.  Få dage 
efter måtte et ungt par i Aarhus flytte i lejlighed 
og måtte meget beklageligt opgive deres 3½ årig 
Jessy. Men den skulle ikke bare væk, så det tog 
flere samtaler og et besøg før Birthe & jeg blev 
godkendt. Og det er en super holdning, ros til 
det unge par, der tillige sørgede for dyrlæge tjek 
inden hunden blev afleveret på vort landsted.
Der er dog en let befærdet vej tæt ved og hver-
ken påkørsler, løse hunde mv. var noget vi ville 
have, så vi udså os et pæn stor terrasse område 
til hundegård. Normal har vi vore hunde inde, 
men 2-3 stk. var lige rigeligt.
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Historier
I mellemtiden sker der det, at den første tæve 
Berta tydelig lader sig mærke med ændringen.. 
hun er degraderet da en yngre tæve rykker ind 
på pladsen. Fantastisk fænomen som man bør 
bemærke i lignende depresionstilfælde. Den ny 
tilkomne tæve finder ud af, at her er rart at være 
og kræver sin plads. (han hunden fornemmer vi 
”griner i skæget” og tænker – 2 damer, den er 
sgu fin med mig). Den første tæve (med depres-
sion og let aggressiv adfærd) ændrer i løbet af 
ganske få dage total karakter og forvandlede sig 
til en rolig, venlig, medgørlig og lydig hund. Hun 
indgår nu som den lidt ældre hunderolle, ”tan-
ten” kalder vi hende, og når det unge par bliver 
for lystige må hun lige fortælle dem, at som den 
ældste har hun ret til at tale dem til ro og orden. 
Alle 3 går nu i fineste balance og vi ser tydeligt, 
at når en er væk er den savnet og glæden vil 
ingen ende tage når de genforenes. Og tre ber-
ner-snuder er vel ikke for meget. 

Nå, ja hundegården blev nedlagt vi gad ikke se 
dyr i bur og skulle åbne og lukke låger hele tiden, 
så med lidt arbejde og 1,6 m høj dyrehegn kom 

hundegården til at omfatte hovedhuset, haven 
og skoven med udsigt over engen og søen, godt 
4.500 m2 – men hundene klager heller ikke.

Birthe & Frants Langhoff, 
Varde Landevej 77, 6800 Varde

www.bf-langhoff.dk
Bernerfolk er altid velkomne,  

og sove-gæstehytte forefindes.

http://www.bf-langhoff.dk
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At udstille en Veteran

At udstille en Veteran er noget ganske særligt, 
og glæden er selvfølgelig stor når det går godt 
i ringen. Men det vigtigste for os er selvfølgelig 
Babette i hverdagen nyder livet og er glad med 
på tur.

Babette stillede for først gang i Veteran klassen 
på Bornholm, begge dage var der 2 tilmeldte Ve-
teraner, begge dage vandt Babette og blev bed-
ste tæve nr. 3 (BIK 3).

På udstillingen i Århus var tilmeldt ikke mindre 
end 4 veteraner, 3 tæver og en han, Babette blev 
igen bedste Veteran og BIK 3

Håber der er lige så mange Veteraner og gerne 
flere på de næste udstillinger, jeg syntes racen 
fortjener, at vi viser de gamle hunde frem

Med venlig hilsen 
Helle Sinclair

Historier

DKCH-KLBCH Pa-Di Sinclair’s Babette

DKCH-KLBCH Pa-Di Sinclair’s Babette

Kjær’s Waterloo på ferie ved Rødhus Strand Møllevangen’s Quinnie mangler sine ben



21

The World of Bernese Mountain Dogs in 2011, 2012 & 2013

The World of Bernese Mountain Dogs in 
2011, 2012 & 2013

Kære venner,
BB Press er ved at lave opslagsværk for  Berner 
Sennen Worldwide, jeg har hjulpet med at levere 
det danske input hertil. Bogen er et opslagsværk 
og henvender sig til Berner elskere over hele ver-
den. Der er i hvert land blevet udnævnt en kor-
respondent, mere herom i på de følgende sider. 
Bogen henvender sig fortrinsvis til folk der har 
interesse i udstillinger & udstillingshunde. 

Jeg har netop indsendt materiale & billeder af 
alle de hunde der som minimum har titel af 
DKCH i perioden 2011 - 2013, og som har ligget 
i top 10 på DBSK’s hitliste i de pågældende år. 
Alle Champions bliver optaget uden beregning 
og det er meningen at det skal give et indblik 
i racen som er tidssvarende for 2011,2012 & 
2013. Jeg håber at det bliver en flot bog og at 
vi som danskere kan være stolte når vi ser de 
danske hunde repræsenteret heri. 

Jeg vil pointere at retningslinjerne for krav om 
optagelse er udstukket fra BB Press´ side, og der 
har ikke været plads til tolkning J.

En tilsvarende  
bog har eksisteret 
i mange år for 
newfoundlænde-
re, eksempel kan 
ses her: www.
bbpress.nl/pub-
lishing.shtml

Det vil være billigere at erhverve bogen hvis 
man forudbestiller (se materiale). Jeg vil gerne 
tage imod disse og kan medbringe bøgerne på 
udstillinger rundt omkring i Danmark. Såfremt 
du ønsker at få bogen tilsendt skal den handles 
direkte hos BB Press.

Det vil være muligt for ejere af avlshanner samt 
opdrættere at købe annonceringsplads, kontakt 
mig venligst på nedenstående mail såfremt du 
måtte have interesse heri.

Nicole.hecksher@gmail.com

The World of Bernese Mountain Dogs

in 2011, 2012 and 2013

FIRST VOLUME OF ESSENTIALS FOR THE TRUE ENTHUSIAST OF BERNESE MOUNTAIN DOGS

COLLECTOR’S ITEMHARDBACK

A vital reference
in a small and fast world

Rigtige venner? Dixon passer på Bella. Carla

http://www.bbpress.nl/publishing.shtml
http://www.bbpress.nl/publishing.shtml
http://www.bbpress.nl/publishing.shtml
mailto:Nicole.hecksher@gmail.com
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The World of Bernese Mountain Dogs in 2011, 2012 & 2013

The first issue of ‘The World of Bernese
Mountain Dogs’, the tri-annual which covers the
worldwide interest in the breed during the years
2010, 2012 and 2013, will be published coming
Winter. Prominent breed fanciers, from Canada
to Australia and from Finland to South Africa,
will bring you the highlights of regional love for
the Bernese Mountain Dog. In an increasingly
faster and smaller world, ‘The World of Bernese
Mountain Dogs’ is a colourful reference, essen-
tial for true fanciers of the breed.

Smaller
The international orientation of breeders and
judges alike has given the development of the
breed an extra input. Going for the best is what
counts more than ever, helped by modern technol-
ogy. With ‘The World of Bernese Mountain Dogs’
as the most comprehensive guide.

Faster
Internet has given love for the Bernese Mountain
Dog a dimension, which until a few years ago, was
unthinkable. The very same day a dog show is held,
the results can be seen at home. Including the lat-
est gossip. Hundreds of messages per e-group, per
week, are not unusual. The more there is to surf,
the more there is the need for a quiet moment of
study and unbiased reference. And for the preser-
vation what is easily forgotten, see ‘The World of
Bernese Mountain Dogs’.

Colourful
‘The World of Bernese Mountain Dogs’ brings you
all the aspects which makes it such a colourful ref-
erence. Facts, figures and photographs about
events of the breed clubs, of champions and other
important dogs. So in principle every champion
will be honoured by a full colour photograph and a
three-generation pedigree, for free. But also in-
depth articles about subjects such as breeding,
type, history, standard, art, law, health as well as
extensive interviews with first rank breed fanciers.
All this will be covered in more than 300 pages.

Full-colour
‘The World of Bernese Mountain Dogs’ is a luxury
book (hardback) with scores of full-colour and

The World of Bernese Mountain Dogs in 2011, 2012 and 2013

IN-DEPTH ARTICLES AND EXTENSIVE INTERVIEWS � LUXURY BOOK WITH SCORES OF FACTS, FIGURES AND

Photo Riitta Vatanen

Photo Riitta Vatanen

black and white photographs, in an impressive for-
mat (A4). Extra attention is paid to the adverts, a

source of information on their own. Because
breeders are of the utmost importance for the
breed, the price for an advert is kept as low as pos-
sible, certainly when taking into account the world-
wide distribution of this magnificent review for the
Bernese Mountain Dog connoisseur.

Correspondent
In principle a correspondent has been appointed in
every country. Your fellow countryman is the key
figure in this vast project. He is the one to contact,
for all matters regarding ‘The World of Bernese
Mountain Dogs’; delivering copy, placing adverts,
buying books, everything.

Breed Editor
Satu Ylä-Mononen

PHOTOGRAPHS � WORLDWIDE DISTRIBUTION � MORE THAN 300 FULL COLOUR PAGES IN LARGE FORMAT

Photo Riitta Vatanen

Photo Riitta Vatanen

The World of Bernese Mountain Dogs

in 2011, 2012 and 2013

FIRST VOLUME OF ESSENTIALS FOR THE TRUE ENTHUSIAST OF BERNESE MOUNTAIN DOGS

COLLECTOR’S ITEM

HARDBACK

A vital reference

in a small and fast world
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black and white photographs, in an impressive for-
mat (A4). Extra attention is paid to the adverts, a

source of information on their own. Because
breeders are of the utmost importance for the
breed, the price for an advert is kept as low as pos-
sible, certainly when taking into account the world-
wide distribution of this magnificent review for the
Bernese Mountain Dog connoisseur.

Correspondent
In principle a correspondent has been appointed in
every country. Your fellow countryman is the key
figure in this vast project. He is the one to contact,
for all matters regarding ‘The World of Bernese
Mountain Dogs’; delivering copy, placing adverts,
buying books, everything.

Breed Editor
Satu Ylä-Mononen

PHOTOGRAPHS � WORLDWIDE DISTRIBUTION � MORE THAN 300 FULL COLOUR PAGES IN LARGE FORMAT

Photo Riitta Vatanen

Photo Riitta Vatanen How to advertise
Your correspondent has all the detailed information
on advertising in ‘The World of Bernese Mountain
Dogs’ in 2011, 2012 and 2013’ on a leaflet.

There are four possibilities:
1. A full page (A4) in full-colour: € 325
2. A half page in full-colour: € 200
3. A full page in black and white: € 250
4. A half page in black and white: € 150

How to order your book and advert
Please place all orders at your correspondent and
pay in advance. He will receive all the ordered
copies for your country at his address and will dis-
tribute them. The pre-order price of ‘The World of
Bernese Mountain Dogs in 2011, 2012 and 2013’
is € 49,50. After publication the selling price will
be € 62,50.

Breed editor
Satu Ylä-Mononen via satuym@gmail.com

‘The World of Bernese Mountain Dogs’
is an exclusive project of BBPress,

publishing house in the Netherlands,
which is specialised in high quality dog books.

www.bbpress.nl

The World of Bernese Mountain Dogs in 2011, 2012 and 2013

Breed editor Satu Ylä-Mononen. Photo: Reetta Muranen

Photo Riitta Vatanen
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Dansk kvalitetsfoder 
Husk vi samarbejder med OLIVER’S
OLIVER’S Petfood er et velsmagende og sundt kvalitetsfoder, der er elsket  
af hunde og katte i hele Danmark siden 1998. 

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

SPAR

OPTJEN

OPTJEN

I KONTANT RABAT

BONUS-POINT

POINT TIL KLUBBEN

15%

5%

10%

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

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

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

Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter. Du får altid højeste rabatsats på vores specielle ugentlige tilbud.
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Billeder

Billeder

Pilegaarden’s Anakin nyder at få afkølet poterne  
i vandet på Nyborg Strand

Koeman van t́ Stokerybos – Alfred

Harthins Olivia og mor  
til udstilling i Hasmark

Harthins Olivia  
tigger opmærksomhed Kahlua – havens dronning

Amazing Tiklo’s  
Crush on You ”Chantal” Harthins Olivias udkigspost

Harthins Olivia, O Conner, Orlando og O’Neil
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Nyt fra Bernerpladsen Als/Sundeved

Nyt fra Bernerpladsen Als/Sundeved

Pladsen er blevet involveret i projekt ”besøgs-
hund”, på et plejecenter i Sønderborg.

Den 26. august mødtes vi på Mølleparkens Ple-
jecenter. Da det var et aftenarrangement var det 
småt med deltagelse fra plejehjemmets beboere, 
men vi stillede op med 8 førere og 6 hunde. Ple-
jehjemmet havde arrangeret kaffe og kagebord i 
pavillonen. 

Her kunne beboerne så møde os på deres hjem-
mebane. Mange af beboerne er demente, men 
mødet med hundene fik dem til at huske episo-
der fra deres liv.
En beboer på 96 kunne huske hvordan deres 
hund havde reageret da hendes mor døde. Hun 
blev selv meget påvirket af erindringen. Andre 
begyndte at fortælle om de hunde, de eller deres 
forældre havde haft.

Aftenen sluttede med en lille gåtur gennem ple-
jecentret, for at få et indtryk af de fysiske for-
hold.

Tanken er at lave en forsøgsperiode, hvor vi dels 
får en fornemmelse af hvordan vores hunde har 
det med at færdes i disse omgivelser. Samtidig 
vil vi afdække beboernes behov for sådanne be-
søg.

Vil som afslutning lige gøre opmærksom på nyt-
årskuren i Gråsten Skov den 28. december (se 
opslag på næste side).

God træningslyst til alle
Bernerpladsen Als/Sundeved (BAS)
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Nyt fra Bernerpladsen Als/Sundeved

Nyt fra Bernerpladsen Als/Sundeved

Træning
Indtil slutningen af oktober vil der være 
træning tirsdag 18.30-19.30, herefter over-
går vi til søndagstræning 10-11. Se hjem-
mesiden for detaljer.

Kontakt
Ib Frost 2860 4406.

Årets Nytårskur

Søndag den 28. december 2014 er Berner-
pladsen Als og Sundeved igen vært for Nyt-
årskuren i Gråsten Skov, hvor vi mødes som 
traditionen foreskriver til nogle hyggelige ti-
mer. Vi mødes på parkeringspladsen på Fel-
stedvej (vej 481) v. Gråsten skov. kl. 10.00.

Husk at arrangementet er for alle klubbens 
medlemmer og medlemmer af klubbens træ-
ningspladser.

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 når de første kommer til-
bage efter den korte tur. Ellers er alt som det 
plejer, og der bliver sikkert hygget og snakket 
i træhytten, mens vi nyder grillpølserne.

Arrangementet er anmeldt hos Skov og Na-
turstyrelsen, så vi anser det derfor som en 
selvfølge, at vores hunde forbliver i snor un-
der hele turen!! 

Sørg selv for jeres drikkevarer så klarer vi re-
sten – og pølserne, de sælges til et rimeligt 
beløb.

Sidste tilmelding af hensyn til den endelige 
planlægning er fredag d. 26. december kl. 
08.00 (gerne pr. mail)

Yderligere oplysninger og tilmeldinger 
Bent Jacobsen
Tlf. 74 45 18 85 og mobil 40 35 51 90
E-mail: julius_samson@hotmail.com

Velkommen til Bernerpladsen  
Als og Sundeved 

mailto:julius_samson@hotmail.com
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Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

”Træningssamarbejdet Sjælland” v/ trænings-
pladserne i Suså, Køge og Ballerup-Skovlunde
Det årlige BernerMarked blev afholdt lørdag den 
2. august. 
Som altid havde vi også officielle LP-prøver. I år 
for alle racer, så dommerne Marianne Jensen og 
Erik Sørensen, prøveleder Niels-Henrik Jakobsen 
samt sekretærerne Poula Jensen og Ivan Madsen 
havde nok at holde rede på.

I alt var der tilmeldt 33 hunde, heraf 7 bernere. 
På dagen opnåede 2 af LP3 hundene, at blive 
Dansk Lydigheds Champion. Desværre ingen 
Berner. Se det samlede resultat på Hundeweb.
Alt i alt et meget fint resultat for alle, og især et 
stort til lykke til alle bernerne.

Sidst en stor tak til Lene H for arbejdet med at 
oprette i og ajourføre i hundeweb.

Træning
Træningen er startet efter sommerferien 
tirsdag den 19. august, med sidste træning 
på pladsen i Ballerup 16. november, da vi 
som altid holder juleafslutning i Rude Skov 
søndag den 23. november.
Vi har stadigvæk en god tilgang af hvalpe, 
så der skulle være mulighed for at fylde de 
øvrige hold op.

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

LP klasse 1

LP klasse 2

LP klasse 3
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Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN

To af trænings
pladsens  
skønheder  
– Masi og 
Dezmo

Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN

Sæsonstart på Bernerpladsen i Odense
Onsdag d. 27. august skød vi efterårssæsonen i 
gang og der har heldigvis været stor interesse for 
hvalpe- og unghundetræning. Gamle kendinge 
med søde babybamser og helt nye ansigter, som 
gør os selskab med deres skønne hunde. Det er 
dejligt, at se, hvordan hunde og ejere hygger sig. 
Og endnu en gang kan vi se vigtigheden af at 
komme godt fra start med vores hvalpe. Sørge 
for, at vi får dem socialiseret en masse og trænet 
allerede fra den dag den lille ny flytter ind. På 
hvalpeholdet har vi en hvalp, der har boet en 
måned hos en anden familie, som ikke har haft 
fokus på hvalpens behov, så de nye ejere har en 
stor opgave foran sig. Men de klør på med posi-
tiv energi og sammen skal vi nok få lille Mozart 
på rette køl igen. 
Vi træner en masse kontakt og nogle af de basa-
le hverdagsting, som ofte volder besvær i daglig-
dagen rundtomkring. Eksempelvis kom, når jeg 
kalder, sit, stå, og dæk. Men vi har også fokus 
på hundens selvkontrol, så den lærer, at kon-
trollere sine impulser og vi derigennem - forhå-
bentlig - undgår de største katastrofer med gen-
nemtyggede sko og ødelagte ting. Men i høj grad 
også vores kropssprog og signaler. Da hunden 
jo som udgangspunkt ikke forstår ”en hat” af, 
hvad vi mennesker siger til den, er det vigtigt, at 
vi bruger vores kropssprog rigtigt og signalerer 
klart og entydigt. Det kan godt være svært, men 

vi øver os og arbejder på det, så det skal nok 
blive godt. Det er jeg sikker på! Jeg glæder mig 
i hvert fald rigtig meget til at arbejde sammen 
med kursisterne gennem efteråret. 

Skrevet af Brith Skovmøller Hvalpe- og  
familiehundeinstruktør

Opfordring – gør os selskab, det er lærerigt 
og hyggeligt!
Som det kan læses, af indlæg fra vores hvalpe- 
og unghundeinstruktør er der stor tilslutning til 
disse hold – dejligt, men flere er velkomne. Des-
uden en stor opfordring fra Fynskredsens øvrige 
instruktører om at prøve hold som LP, Rally el-
ler soft agility. Det er aldrig for sent at ”lære en 
gammel hund nye tricks” (gælder både hund og 
ejer) og hyggen får man med i bonus.

Vel mødt i Fynskredsen til alle interesserede.

Træning efteråret 2014
Vi træner hver onsdag og følgende hold er 
planlagt pt.:
Hvalpe v. Brith kl. 18.00-19.00
Begyndere v. Brith kl. 19.15-20.15
Rally v. Joan (vikar Trille) kl. 19.15-20.15
Vedligehold/LP v. Birgitte kl. 18.00-19.00
Soft Agility v. Per kl. 18.00-19.00

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

Fra 0 til 1 på…  
ja et år – som ti
den flyver afsted, 
når man har en 
skøn hund.  
Nahla et år  
6. september.

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

Nyt fra Bernerpladsen Haderslev

Bernerengeń s Aslan ”ligger” næste års jordbær.

Mens Regina solbader.

Zakilí s Figne fra Fa
zille nyder sommeren 
i sin have.

Kjæŕ s Dancing 
With Charlie 
til DKK´s DM 
i Rally 30/8 
2014. Arrangør 
var Kreds 4, 
dejligt tæt på. 
Som så mange 
andre ekvipager, 
måtte Charlie 
lave sit pro
gram i en ”lille” 
regnbyge. Der 

sneg sig 2 fejl ind i starten af programmet som 
ellers var rigtig fint udført af Charlie, men da 
der ikke er plads til fejl i et DM, blev der ingen 
finaleplads, i år ;o) Men en god og imponeren
de dag. Niveauet var bestemt et DM værdigt, 
trods regnbyger hele dagen.
Bagved ligger LP3 hundene i fællesdæk.

Vi har i sommers 
desværre mistet vores 
skønne Bassemand/
Lio. Han blev hjulpet 
over Regnbuebroen 
pga. en knude i hove
det. Bassemand blev 
9,5 år. R.I.P. Bernese 
Stars Livigno.

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

Vi er primært på:
Langdyssevej 5, Vedsted
6500 Vojens

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

Bernerpladsen i Køge

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

Nuga (Harthins next to Nicole) og en begejstret Lærke

Kozmo leger med sin bedste ven Marley (amr. collie)

Carla

BerneseKiss’ Balthazar ved stranden i Ertebølle. 9 uger

Kaizer 10 år - på træningspladsen

BIR hvalp Hasmark klubudstilling. Pa-Di Sincliar’s Napayshni 

Billeder



32

Bernersennen Nordjylland

Bernersennen Nordjylland

Den nye sæson er i fuld gang. Der er kommet en 
masse nye ansigter til og de gamle holder ved. 

Vores Rally med Henriette var et stort hit og 
kommer med stor sandsynlighed igen. Henriette 
er super god til at lære fra sig og er troværdig, da 
hun taler af egne erfaringer.

Der har været lidt agility og vognkørsel – til stor 
nydelse for vores bernere. De fleste synes det er 
fedt med nye øvelser og sådan en omgang agili-
ty, kræver man finder det gode samarbejde mel-
lem hund og ejer frem.

Vores unghundehold har haft besøg af Marian-
ne Becker Olsen, som er uddannet adfærds- og 
klikkerinstruktør samt adfærdsspecialist. Mari-
anne kom og fortalte om ”Relation mellem hund 
og ejer” Hvad forbandt vi med relation og hvad 
gjorde hun. Vi var heldigvis enige om, at en god 
relation bliver til godt lederskab og evigt troskab 
og venskab. Det var et par super lærerige timer 
med først en omgang teori, efterfulgt af indivi-
duel gennemgang på træningsbanen bagefter.
Vi har før brugt Marianne i undervisning i klik-
ker. Hun er dygtig og inspirerende. 

I kan følge med i vores aktiviteter med billeder 
og lign på vores hjemmeside: www.bernersen-
nen-nordjylland.dk

http://www.bernersennen-nordjylland.dk
http://www.bernersennen-nordjylland.dk
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Bernersennen Nordjylland

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 
fra kl. 9.00 hvor vores babyer og hvalpe 
træner og kl. 10.00 hvor de voksne træner.

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

Nyt fra Bernerpladsen Nordsjælland

Træningspladsen
Da træningspladsen ligger lige op ad en skyde-
bane og der kommer små fly i luften, får hun-
dene lært, at det ikke er farligt. De fleste hunde 
lægger slet ikke mærke til det.

For kørselsvejledning: se vores hjemmeside 
www.bernerpladsen-nordsjælland.dk

Gåtur
Søndag d. 2. november har vi gåtur i Helsingør. 
Vi skal hygge os og have miljøtræning, hvor vi 
skal møde forskellige udfordringer i byen, såsom 
gågaden og togstationen. Vi mødes i Helsingør 
kl. 9.30 på pladsen foran stationen. 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.

Træning
Træningen er godt i gang, men der er plads 
på holdene til flere hunde. Vi træner hver 
søndag fra kl. 9.30 – 11. Vi starter med 
fælles opvarmning, som er alm. Lydighed, 
hvorefter der er hvalpetræning, rally, frem-
adsendelse, spor m.m.

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

Nyt fra Nørbølling træningsplads

I august startede i op på efterårs træningen. 
De første gange blev der trænet Lydighed med 
Kirsten og Johnny tog sig af hvalpene. Da vores 
unghunde og hyggehunde træner Rikke var for-
hindret prøvede vi kræfter med rally.

Ud over hvalpe træning, unghunde / familie-
hygge hundetræning har vi her i efteråret også 
startet op på rally træning. Op til udstillingerne 
vil der også være mulighed for ringtræning.

Træning
Tirsdag den 23. september var den sidste 
aften træning og søndag den 28 kl. 14.30 
startede vi med weekend træning.

Vi har valgt ligesom i foråret, at alle både 
hvalpe/unghundehold og LP-hold, træner 
fra kl.14.30 (Søndag eftermiddag) og så 
hygger alle ved grillen efter træning.
Man kan komme og træne for 35 kr. pr. 
gang, hvis man ikke kan de fleste gange 
på en sæson.

Kontakt
www.bernerpladsen-sydvest.dk 

Johnny Rasmussen: 
7592 2902 eller mobil: 2049 6777 
Email: tzatzikirasmussen@gmail.com
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Nyt fra Suså træningsplads

Nyt fra Suså træningsplads

Vi har fået ny mand i vores bestyrelse og derfor 
mener vi at det er på tide, at i skulle have en lille 
præsentation af hovederne bag Suså Trænings-
plads. 

Formand: Mia Thygesen
Jeg hedder Mia og  er 
35 år gammel. Min 
familie består af min 
kæreste Christian og 
vores nyfødte søn 
Alexander. Udover 
det består vores fa-
milie os af vores 2 
dejlige berner han-

ner, Matti og Lapin. Jeg har haft hund siden 
1993, og fra samme år af startede jeg også med 
at træne. Jeg blev hundetræner i 1997 for Dansk 
Berner Sennen klub. Jeg er uddannet DKK-in-
struktør  inden for hvalpemotivation, unghunde, 
LP1 og LP2. Lige pt. går jeg på barsel med vores 
søn, men blev i foråret færdiguddannet som Far-
makonom. 

Bestyrelsemedlem og hvalpetræner:  
Bodil Nordam

Jeg hedder Bodil og er 
48 år, jeg er uddannet 
lærer og pædagog. 
Min familie består af 
John, mine to voksne 
drenge og vores ber-
ner dreng Favitea’s 
Dakota og vores ber-
ner pige Lady Xiera’s 

Loppe samt vores kat frække Frida.  Min før-
ste berner dreng fik jeg i 2006, det var Faviteas 
Sibelius, som bare var fantastisk.   Min første 
hund fik jeg i 1982. I 1997 fik jeg en dalmatiner 
og her startede min interesse for hundeadfærd, 
hundesprog og hundetræning. Med min dalma-
tiner gik jeg til træning hos adfærdsterapeut Ire-

ne Jarnved og har taget 
en del kurser hos Irene 
Jarnved omkring hunde-
sprog og adfærd. Min fritid 
går med vores berner og ral-
lytræning.

Bestyrelsemedlem og lydighedstræner:  
Judy Hansen

Jeg hedder Judy og 
min familie består 
af min mand Jan og 
sammen har vi to 
voksne børn. Vi har 
tre hunde i hjemmet, 
som henholdsvis be-
står af en gammel 
schæfer, en Malino-
is og min egen ber-

nerpige Tinka. Tinka har jeg haft i 5 år og vi 
startede vores træning sammen siden hun var 
3 måneder gammel. Sammen har vi deltaget i 
DKK LP1 & 2, samt Rally hvor vi pt. er i ekspert-
klassen. Ud over det har vi også trænet i DCH, 
hvor vi er nået til klasse B. Det er her fra min 
egen erfaring og lyst, at jeg har interessen i at 
træne andre.  

Bestyrelsemedlem og Ringtræner: Fie Basbøll 
Jeg hedder Fie og er 
20 år gammel. Jeg 
bor sammen med 
min mor Christina. 
Vi har to bernerpiger 
Sweetie og Honnie. 
Vores første berner 
fik min familie og jeg 
i 2001, hvor jeg kun 

var 8 år gammel. Jeg er derfor vokset op med 
berner, og vi fik vores første kuld (ud af 3) i 
2004. Jeg startede med, at gå barn og hund, men 
da jeg var 11 år tog jeg over i ”voksenringen”. 
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Nyt fra Suså træningsplads

Siden hen har jeg stået for, at udstille vores egne 
hunde. Jeg startede juniorhandling for alvor, da 
jeg var 16, som så desværre måtte slutte da jeg 
fyldte 18. Udstilling er en kæmpe hobby for mig, 
og derfor er jeg glad for at kunne give lidt fra mig 
på det område. Udover udstilling så har jeg også 
gået Rally. 

Bestyrelsemedlem: Erika Bromose
Jeg hedder Erika og 
min familie består af 
min mand og 4 børn. 
Udover det har jeg tre 
bernere; to tæver og 
en han. Jeg fik min 
første Berner som 15 
årig i 1995 og har 
siden haft racen og 
køre nu på Berner nr. 
4, 5 og 6. (India, Ru-

fus og Rebekka) Træner 
lydighed til hus behov, 
har dog prøvet at være 
oppe til noget rally kon-
kurrence, som var sjovt 
at prøve. Må indrømme at 
lydighed det ikke har den 
helt store interesse, mine øjne 
er nok mere rettet hen i udstillings ringen, som 
jeg syndes er spændene at følge med i. Jeg elsker 
det sociale både mennesker og hunde i mellem 
ved at komme til træning, om det så er lydighed 
eller ringtræning.

Berner Nattrim

Suså Træningsplads afholder Berner Nattrim 
fredag d. 24. oktober 2014 og vil gerne invi-
tere alle med. Vi mødes ved parkeringsplad-
sen ved Stenskovvej over for Gulerodshu-
set (Ringstedgade 528, 4700 Næstved) kl.: 
19:00.

I vil blive delt op i hold, og så skal I ud på en 
tur rundt i Stenskoven ad en markeret rute. I 
skal finde poster og løse opgaver, som enten 
fører eller hund skal løse.

Når alle er kommet tilbage vil der være lidt 
varmt at indtage.

Arrangementet koster 50.- for voksne og er 
gratis for børn under 12 år. Og der er bindene 
tilmelding.

Husk varmt  fornuftigt tøj og fodtøj til hvad 
vejret byder os og lommelygte, til at finde vej 
med i mørket.

Tilmelding skal ske til
Erika Bromose på mail: fruenshoej@hotmail.
com. Betalingen skal sættes ind på konto: 
6060 5582000. Husk at skive navn på ind-
betalingen. 

Tilmelding senest 17. oktober 2014.
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Nyt fra Suså træningsplads

Træning
Lydighedstræning
Der bliver trænet tirsdage kl: 18:30 Og det 
foregår på adressen: 
Glasværksvej 1, Fensmark, 
4684 Holmegaard
(på boldbanerne ved Holmegaard Hallen.

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

Hjemmeside:
www.susaa-dbsk.dk

Bernermarkedet 2014

Lørdag d. 2. august afholdte træningspladserne 
på sjælland (Suså, Køge og Ballerup-Skovlunde) 
vores årlige Bernermarked. Vejret var med os og 
humøret var i top som altid. 

Som altid består bernermarkedet af et skue og 
i år med hele 51 tilmeldinger. Det er vi meget 
glade for, og vi takker for den altid dejlige del-
tagelse, selvom det ”bare” er et skue. Men Ber-
nermarkedet er jo heller ikke bare et skue. Her 
hygger man med hinanden i rigtig Berner-ånd. 
Der er lækkert mad, drikke og ikke mindst et 
dejligt lotteri. 

Som altid vil vi også takke vores sponsorer både 
virksomhederne og de private. Et lille sponsorat 
gør en stor forskel, så af hjertet tak. Tusind tak 
for deltagelse i ringen og på siden, på gensyn 
næste år!

Resultaterne for Bernermarked 2014 af dom-
mer; Tomas Rohlin. 
BIR: Hartin’s Lapin Unelma
BIM: Valentines Sweet Millie Magia Berna
BIR Baby: Fruenshøj’s Adorable Rufus
BIM Baby: Lady Xiera’s Potpourri
BIR Hvalp:  Herletta’s Lotus (Bedste Baby/

Hvalp) 
BIM Hvalp: Herletta’s Lanzo

Nyt fra Suså træningsplads
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Nyt fra Vejle

Tilbage i august star-
tede træningssæso-
nen op igen. Det var 
en ren fornøjelse så 
mange der havde fun-
det vej til pladsen. 
Både gamle som nye 
hunde dukkede op, og 
det gav os mulighed 
for at lave et hold kun 
for hvalpe og et kun 
for voksne- og ung-
hunde. 

Der er blevet trænet 
flittigt på de forskellige øvelser, og der er altid en 
rigtig god stemning blandt deltagerne.

Vi har fået investeret i holdere til rallyskilte, så 
vi kan stillet små baner op, og det gør det lidt 
sjovere at træne rally. Selv om man ikke vil kon-
kurrere i rally, så er der alligevel stor entusiasme 
at spore, når banen gennemføres. 

Derudover træner vi alm. lydighed, med ud-
gangspunkt i DKK ś LP-programmer.
Hvalpene er i gang med alm. hvalpemotivation, 
med kropskontrol, følge pænt med i snor, kon-
takt os.v.

Vi glæder os til at fortsætte træningen, og håber 
at kunne stable en skovtur på benene i efteråret.
Der er altid plads til flere på pladsen, så kom frit 
frem.

På styregruppens vegne, Hanne

Træning
Vi træner hver tirsdag fra kl. 18.00 - 20.00.

Hedensted Centret
Gesagervej 68-70
8722 Hedensted

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

Isa og Maggie

Isa

Loulou ligger i dæk ved rally-skilt Kenzo på balje

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

Efterårsnyheder fra Bernerpladsen Aarhus

Efteråret er over os og snart drysser bladene ned 
overalt. Vi håber I alle har haft en dejlig sommer 
og sensommer og har fået samlet så meget sollys 
sammen at kontoen for sådanne sager er fyldt 
godt op. Når mørket falder på skal pandelamper-
ne frem fra dybet og det kan synes som om hver 
eneste gåtur med hunden foregår i mørke. Det 
kræver lidt ekstra at komme op fra sofaens bløde 
varme og ud i rusk og regn, men når du først er 
derude kan det være en herlig oplevelse. Så på 
med røjserne og regntøjet og ud med dig. Gider 
hunden ikke med - må du gå alene…..

Træning
Sensommer og efterårstræningen er allerede 
godt i gang på pladsen. Hver tirsdag mødes 4 & 
2 benede og lægger kræfter i for at få det bedste 
forhold til hinanden gennem træning og sam-
vær. Hvalpeholdet rummer 7 glade hvalpe fra 
flere racer. Hvalpene træner ro, samvær med an-
dre uden at skulle snakke og hænge i snoren, gå 
pænt,  kontakt, næselege, de mest almindelige 
hverdagslydighedstricks og meget mere. Ihærdi-
ge førere, glade stemmer og specielle guffer er 
udgangspunktet for en god træning.
4 voksne hunde møder op på “unghund og vok-
sen”-holdet. Her leger de lige nu med rally-ly-
dighed.

Er du endnu ikke kommet i gang med træningen 
eller venter du hvalp i efteråret er du altid vel-
kommen. Ring til træneren og få en snak. Kon-
taktnumre findes på hjemmesiden. 

Sidste træningsgang for sæsonen er tirsdag d. 
25. november - efterfulgt af julehygge og aktie-
spil i klubhuset. Vi glæder os til at se Jer derude. 
Hold øje med hjemmesiden for træning i det nye 
år.

Banko
Igen i efteråret afholder vi banko-aften for de 2 
benede. Det meget underholdende arrangement 
finder sted tirsdag d. 21. oktober kl. 19.00-21.00 
og koster den nette sum af 100,00 kr. inkl. pla-
der til alle spil, kaffe, te og ostemadder. Tilmel-
ding på liste i klubhuset. 

Julefrokost
Lørdag d. 29. november afholder vi den traditio-
nelle julefrokost i klubhuset. Vi mødes til lækker 
mad og masser af sjove historier fra pladsen kl. 
18.30. Nærmere om pris og menu på hjemme-
siden i løbet af november. Bindende tilmelding 
nødvendig på liste i klubhuset. 

Nytårskur
Søndag d. 4. januar mødes vi i skoven kl. 10.00 
og ønsker hinanden godt nytår og går en tur 
med hundene. Efter traveturen drikker vi varm 
kakao og spiser hjemmebag inden vi drager 
hjem til sofaen og uldtæppet. Det bliver en skøn 
tur. Tilmelding på liste i klubhuset så vi ved hvor 
mange boller vi skal bage.

Vi ønsker Jer alle et dejligt efterår.

Træning
Bernerpladsen 
Solkærvej 21, 8382 Hinnerup.

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

Nye champions

Harthin’s Magic Mojo  
blev ny Dansk Champion i Vejen

Berner-Emmas Happy Hour Humle (Jovi)  
ny kroatisk champion maj 2014

Cleo (Soffi) i en alder af knap 9 år – ny kroatisk  
og international champion maj 2014.

DKCH NORDJV12 Koe-
man van´t Stokerybos/
Alfred ny Svensk 
Champion og BOB, Int. 
Udstilling i Jönköbing 
august 2014
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BUTIK:  Sdr. Greenvej 16  .  7400 Herning  .  28 43 98 89  .  info@tikloshop.dkLa
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tikloshop.dk
fra hvalp til voksen

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

             NYHED

Supersmart LED blinker i silikone
Nem at sætte på halsbånd og sele.

Pris pr. stk. kr. 65,-

Oktober 2014_DBSK Blad_TikloShop.indd   1 14-09-2014   21:40:20
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Info

Info

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

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

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

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

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

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

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

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

Birte Sommer
Holmsgårdvej 12, Tykhøjet
7321 Gadbjerg
53 53 80 33
birtes67@gmail.com

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

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

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

Maria Harthin Andersen
Havrevej 25
7700 Thisted
28 70 69 31
kennel_harthin@hotmail.com

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

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

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

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

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

Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

mailto:info@berneremma.com
mailto:janne-klitgaard@danbolig.dk
mailto:niss.christian@gmail.com
mailto:janne-klitgaard@danbolig.dk
mailto:lilian.milek@mail.tele.dk
mailto:louisen@live.com
mailto:hannebank@stofanet.dk
mailto:info@berneremma.com
mailto:finn.katberg@privat.dk
mailto:fruenshoej@hotmail.dk
mailto:bernerbladet@gmail.com
mailto:frankhelle@tuknet.kd
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Udstillingskalender 2014 / 2015

Udstillingskalender 2014 / 2015

DBSK = Dansk Berner Sennen Klub
DKK   = Dansk Kennel Klub 

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

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

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

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

2014

Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

12.10.2014 Aars Gert Christensen DK DBSK UDLØBET

01.11 2014 Herning Dommerændring:
Ny dommer:  
Shaun Watson, CY

DKK UDLØBET
Anden frist  
(kun online)
06.10 2014 kl.8.00

02.11 2014 Herning Dommerændring:
Ny dommer:  
 Ole Staunskjaer, DK

DKK UDLØBET
Anden frist  
(kun online)
06.10 2014 kl.8.00

22.11.2014 Strib Jochen H. Eberhardt DE DBSK 20.10 2014

Bernershoppen

www.bernershoppen.dk

Soffi (Cleo) og Sille (Jessie) - de 2 gamle

Carla
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2015

Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

17.01 2015 Nyborg Svante Frisk SE DBSK 15.12 2014

18. 01 2015 Nyborg Kommer senere DBSK 15.12 2014

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

21.03 2015 (Hårlev) 
Sjælland

Gerda Schaufeli NL DBSK 16.02 2014

04.04 2015 Næstved Karl_Erik Johanssons 
SE

DKK Kreds 
10

25.04 2015 Roskilde Ricky Lochs-Romans 
NL

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

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

06.06 2015 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Helge Werner Hagen NO
Guido Perosino IT

DBSK 04.05 2015

07.06.2015 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Guido Perosino IT
Helge Werner Hagen NO

DBSK 04.05 2015

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

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

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

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

29.08. 2015 Varde Kommer senere DKK Kreds 
11

?.07 2015

19.09 2015 Sorø Kommer senere DBSK 03.08 2015

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

10.10.2015 Aars Marit Sunde NO DBSK 07.09 2015

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

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

21.11.2015 Strib Kresten Scheel DK DBSK 19.10 2015

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

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

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

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

Aslaugs Pingo Pango - Go Cuda  
– Nyder udsigten på Bornholm 

http://www.hundeweb.dk/
http://www.dansk-kennel-klub.dk/DKKs-kredse
http://www.dansk-kennel-klub.dk/DKKs-kredse
http://www.dansk-kennel-klub.dk/
mailto:kurt@favitea.dk
http://www.berner-sennen.dk/
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Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

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

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

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

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

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

Online tilmelding af avls- og opdrætsklasser til 
DBSK’s udstillinger
Det vil fra 2013 være muligt at tilmelde til 
avlsklasse og til opdrætsklasse online via www.
hundeweb.dk. Vi håber, at rigtig mange vil be-
nytte sig af denne mulighed.
Enhver hund udstilles for ejerens regning og ri-
siko, og uheld af enhver art er DKK/DBSK uved-
kommende.
Hunde, der befinder sig på udstillings-/prøve-/
konkurrenceområdet skal være omfattet af en 
dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hunde-
ejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver 

skade, som hans/hendes hund evt. måtte for-
volde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de 
evt. skader, som hans/hendes hund har forårsa-
get til eget forsikringsselskab.
Kun hunde der er stambogsført af Dansk Ken-
nel Klub eller anden FCI-anerkendt organisation 
kan deltage på udstillinger og skuer.
For yderligere information vedr. reglement for ud-
stillinger og skuer henvises til Dansk Kennel Klub.

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

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


Afsender
Frank Andersen · Vinkelager 14, Grejs · 7100 Vejle

Lady Xiera’s Pepsi – driller sin mor, som nyder solen
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