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Indhold mm

Udgivelser og deadlines i 2015: Februar - 10. januar, april - 10. marts, juni - 10. maj, august - 
1. juli, oktober - 10. september, december - 10. november.

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

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

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

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

Klubbens hjemmeside: www.dbsk.dk

Redaktion
Materiale sendes til: Nefer Johansen-Ossian · Søndergade 41, st.th. · 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
Lærke og Dagmar til Barn & hund på Ber-
nermarkedet indsendt af Britta Mortensen.

Bagsiden
Werner Wix Wanted Dearly, kaldet Basco 
indsendt af Lene Hadbjerg.

Begrundelse
Vi er vilde med forsidebilledet, der sker noget, 
og så viser det, de bedste venner i verden ♥.
På bagsidebilledet har Basco leget. Nu tager han 
en slapper i solen MED bolden.

Jane og Linda
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Endelig lykkedes det at få samlet et team af per-
soner som er parate til at samle teten op fra det 
tidligere udstillings udvalg. Det er vi i bestyrel-
sen rigtig glade for. Flere informationer under 
”NYT FRA UDSTILLINGSUDVALGET”. Vi øn-
sker det nye udvalg rigtig god arbejdslyst.

I øjeblikket arbejder bestyrelsen med flere for-
skellige opgaver, bla. Berner Bladet som det 
blev drøftet på generalforsamlingen. Hvordan 
skal det se ud i fremtiden og hvor tit skal det 
udkomme?? Medlemsdatabasen er ved at blive 
gennemgået og revideret.

Der bliver afholdt Avlsbeskrivelse den 10-10-
2015 i Odense. Dommerne vil være Hermann 
Joseph Gerhards, Marie Petersen og Georg Roth. 
Det er beklageligt at arrangementet falder sam-
men med udstillingen i Års, men det var den 
eneste dato, der var 3 dommere der kunne.

I november bliver der arrangeret UHM (indby-
delse inde i bladet).

Den 21. november afholdes vores juleudstilling 
i Strib. Traditionen tro vil der være julefrokost 
(tilmelding inde i bladet) Ønsket om hvorvidt 

julefrokosten skulle holdes som vanligt i pau-
sen eller efter udstillingen har været usikkert, 
så derfor tog bestyrelsen beslutning om at lave 
en undersøgelse. Resultatet blev at der var flest 
der ønskede at julefrokosten skulle ligge efter 
udstillingen. 

Facebook!! Til info så bliver indlæg ikke slettet. 
De bliver læst og besvaret af klubbens sekretær. 
Det er i bestyrelsen blevet besluttet at vi skal 
udarbejde et regelsæt for hvordan klubbens Fa-
cebook side skal køres, da det ikke er tænkt som 
en debatside. Mere om det senere. 

Vi i bestyrelsen er meget glade for at der er flere 
medlemmer der henvender sig med nye ideer og 
tiltag til klubben. Dejligt med aktive medlemmer 
og sidder du/I derude og brænder for noget som 
du/ I gerne vil udbrede til andre så send en mail 
til bestyrelsen.

Når dette blad udkommer, er udstillingerne i 
Sorø og Hillerød overstået. Vi håber i har haft 
nogle dejlige dage med jeres hunde, familier  og  
Bernervenner.

Af Gitte Nielsen

Uh det er stor verden udenfor,  
tænker 3 af Tjalfe og Josephines børn

Tjalfe og Josephines Amigo 6 uger gammel
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

Sommeren er slut og efteråret et godt i gang. 
Sommeren var jo en bladet fornøjelse – dog med 
en varm afslutning, hvor i hvert fald vi havde 
det meget varmt – og brugt frosne våde viske-
stykker til at tage toppen af varmen.
Det er ikke fordi jeg har så meget nyt at skrive – 
men vil lige igen opfordre til at man sender sine 
gode billeder og videoer ind. Husk når I sender 
ind – at hvis I placerer billederne ind i en word 
fil, så skal I også sende original billederne med. 
Billederne bliver nemlig ”ødelagte” af at komme 
ind i word.
Med ønsket om et dejligt efterår til jer alle!

Mange hilsner Nefer.

– Alt i pelspleje  
til hverdag og udstilling

Christian Niss
info@coatcare.dk · 29 800 314

www.coatcare.dk
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Still going strong 

Still going strong 

Hvem er den længst levende berner i danmark?
Er din hund 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. 
Pr. 1/1-2016 slettes hunde der er over 12 år auto-
matisk. Såfremt de stadig lever, bedes dette mel-
des ind på overstående mailadresse.

Født Køn Navn Far Mor
14.08.2000 Tæve Ber Moscow’s Miss 

Anastasiya
Macis Kempe-Dansk Bersennas Scarlett

22.09.2002 Han Apollo Tertzo’s Zachi  Duevang’s Maggie Mae
29.09.2002 Tæve Ber Moscow’s Elvira 

Madigan
Sennetta’s Sixten Ber Moscow’s Miss 

Anastasiya
27.10.2002 Tæve Von Pedersen’s Rippa 

Bianca
Duevang’s Nerman  Von Pedersen’s Freja

13.11.2002 Tæve Bernerhøjen’s Britnei 
Bella

Tertzo’s Lady Killer Tertzo’s Zalli

27.06.2003 Han Tertzo’s Miraculix Kohavens Cæsar Tertzo’s Pallas Athene
08.09.2003 Tæve Harmony Regeta Garibaldi Cierne 

Kralovstvo 
Enulla Regeta

29.11.2003 Han Tertzo’s Sibelius Tertzo’s Timba  Pettra v. Lehnwäldli
13.05.2004 Tæve Euro Kensen Edna. Kabi’s Shannon Mibu Ciana
19.05.2004 Han Von Pedersen’s Urquell 

Kaizer
Kohavens Cico Von Pedersen’s Fiffi

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

Favitea’s De Merlot

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

Hansennen’s Gaio

05.09.2004 Tæve Bernerhøjen’s Gitane Tannhauser Des hautes 
Vernades  

Tertzo’s Yalta

15.09.2004 Han Valiant Des Hautes 
Vernades

Tannhauser Des hautes 
Vernades  

Relax Des Hautes 
Vernades

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

mailto:kontakt@kenne-kjaer.dk


6

Still going strong 

Født Køn Navn Far Mor
12.10.2004 Han Aslaug’s Max Mac 

Corfitzen
Macis Enzo Aslaug’s Labre Laura

27.02.2005 Tæve ZuiZui’s Gucci Tertzo’s Timba  Nana’ Queenie
05.05.2005 Tæve Hansennen’s Pepsi Duevang’s Nerman   Hansennen’s Chiquita 
15.05.2005 Tæve Bernerhøjen’s 

Kimberlee
Maglód-Falvi Iq Joker 
Junior

Bernerhøjen’s Britnei 
Bella

27.07.2005 Tæve Dörte vom Blumberg-
Land

Julius vom Vogtlandhof Gunda V. Alten Holz

28.08.2005 Han Aristo Bernese Coby Vollenweider’s Bastian Jeba 
27.09.2005 Han Bernerhøjen’s Laser Bangshåb’s Bogart Bernerhøjen’s Atlas 
08.11.2005 Tæve Vipsennen Zindy Knucklehead Av Lee 

Armand 
Duevang ś Qvinnie

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

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

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

01.12.2005 Tæve Aslaug’s Nutella Möllelyckans Hamlet Aslaug’s Labre Laura
01.12.2005 Han Aslaug’s Nutaraq Möllelyckans Hamlet Aslaug’s Labre Laura
05.12.2005 Han Ber Moscow’s 

Pontoppidan
Ponto Ber Moscow’s Elvira 

Madigan
05.12.2005 Tæve Ber Moscow’s Janis 

Joplin ”McGee”
Ponto Ber Moscow’s Elvira 

Madigan
08.02.2006 Tæve Yepa’s Bianca Favitea’s Florian Von’Pedersen’s Rosita
05.04.2006 Tæve Euro Kensen Icequeen Kohavens Cæsar Biska Exclusive Kensen
27.06.2006 Tæve Jolie Bellog ś Isak Kabi ś Dee-Dee 
04.07.2006 Han Banehaven ś Dalton Kohavens Cico Ka Limbo ś Ikira 
28.07.2006 Han Pa-Di Sinclair’s 

Bacchus
Minas 2 Av 
Hennumkroken

Tertzo’s Waikoloa

28.07.2006 Tæve Pa-Di Sinclair’s Babette Minas 2 Av 
Hennumkroken

Tertzo’s Waikoloa

Ny på sgs listen
Banehaven ś Dalton stambogsnr. 13602/2006 
Født: 04-07-2006
 
Far: Kohavens Cico stambogsnr. 05500/2000
 
Mor: Ka Limbo ś Ikira stambogsnr. 20256/2003
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Menu
Tapas anrettes i små skåle/ på fade

Toast med Chorizo og mild aioli
Blinis med fersk røget laks, cremefraiche og dild

Pølsespyd med humus, oliven og soltørrede tomater
Chilimarinerede tigerrejer på pind med asparges-ærtepure

Lun ret
Kalvesteg stegt som vildt

- hertil, smørristede kartofler, kalvesky, waldorfsalat, syltede bær & pumpkin frittes 

Dessert
Lun skovbærdessert 

med rørt créme fraiche

 

TILMELDING 
Send en mail til Tine Kloster på tine@tiklo.dk eller SMS på 28439889 med følgende informationer.

Navn på deltagere, antal menu 1, 2 eller 3. 

Det samlede beløb ekskl. drikkevarer overføres via MobilePay på 28439889
eller via kontonr. 8113-2471002 mrk. med bestillers navn samt antal kuverter. 

Håber på mange tilmeldinger, så vi kan få et par hyggelige aftentimer sammen 

Alle er velkomne til at deltage - også selv om man ikke udstiller ;o)

Fællesmiddag 
Lørdag den 31. oktober kl. 18.00 
Corner Bistro, Hovedbygningen, MCH, Messecenter

Igen i år, har vi taget initiativ til at få et par hyggelige timer sammen 
lørdag aften. Da hverken mad eller lokaler sidste år levede helt op til 
det forventede, har vi besluttet at prøve noget nyt.

DKK’s internationale udstilling i Herning

Menu 1: Pris pr. couvert ekskl. tapas og dessert  kr. 135,00
Menu 2: Pris pr. couvert inkl. tapas, ekskl. dessert  kr. 170,00 
Menu 3: Pris pr. couvert inkl. tapas og dessert   kr. 200,00

Drikkevarer afregnes på selve aftenen 
Husets vine pr. 1/1 fl. kr. 205,00 / Sodavand pr. stk. kr. 25,00
Pilsner pr. stk. kr. 32,00 / Kildevand pr. stk. kr. 20,00

DEADLINE for tilmelding og betaling senest den 19/10

menu dbsk herning.indd   1 06-09-2015   21:45:45
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget

Hvad er dogparkour? Det fik folk svar på i slut-
ningen af juli, hvor en flok berner-folk mødtes til 
dogparkour. Vi havde lavet et arrangement hos 
Egely-hunde i Kølkær, hvor der står en stor og 
udfordrende dogparkour-bane. Vi startede i det 
små, med klatring på bobslæder, kasser, baljer 
og andre helt uskyldige ting, inden vi gik over 
til hængebroer, legehuse og stabler af dæk. Alle 
havde en god dag, og vejret holdt tørt. Tak til Jer 
der deltog og var med til at skabe en god dag.

Nu vil vi gerne gentage succesen på Sjælland, 
så der arbejdes på sagen. Hold øje med hjem-
mesiden hvor det vil blive annonceret hvis det 
lykkes.

Aktivitetsudvalget arbejder på at lave flere ar-
rangementer i løbet af vinteren, bl.a. en dag med 
træning af kropskontrol hos hunde, og en ral-
ly-nørde dag. Mere herom senere.

Måske er der nogen derude der har ideer til noget 
andet vi kan arrangere?

Loppen på toppen

Buffy forcerer trappen

Rigtige drenge løber på skateboard

Impala på havestol

Auri og hængebroen
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Laila og Tilde til DM

Som alle nok har set på Facebook var der også i 
år en berner sennen der deltog i rally. 
Laila og Tilde havde kvalificeret sig, og her er 
lidt om deres dag.

Tilde og jeg havde en rigtig dejlig dag til DM. 
Fantastisk bane, en med masser af bagparts-
kontrol. Lige noget for Tilde.

Vi havde en super dag, lige indtil, jeg fandt ud 
af at banen var blevet flyttet og ekspert klassen 
var i fuld gang. Så var det slut med at have kon-
trol. Jeg fik fat i dommeren og hun puttede os ind 
lige før tæverne i løbetid. Det var jeg selvfølgelig 
super glad for. Men vi mistede banegennemgan-
gen, hvor vi kan stille spørgsmål til dommeren.

Men vi måtte klø på alligevel. Tilde gik en helt 
fantastisk bane, den bedste ever, i eksperten. 

Det første dommeren sagde, da vi kom ud 
var: Det der første skilt, det lavede du forkert. 
Det er bare løgn tænkte jeg, der røg chancen for 
at komme med videre i anden omgang.

Ventetiden til vi fik svar var lang, men ganske 
rigtig, sådan en brøler, skal man ikke lave til 
DM.

Vi endte på en 13. plads med 85 point. Så hav-
de jeg ikke dummet mig, hvilket kostede os 10 
point, havde billedet været et helt andet.

Så ja, jeg er meget tilfreds med Tilde og hendes 
præstation, ja faktisk er jeg meget stolt af hende. 
Hun viste at bernerne godt kan være på højde 
med alle andre racer i ekspertklassen. Meeen 
Tildes mor???? 
 

Laila og Tilde

Bernershoppen

www.bernershoppen.dk

Nyt fra aktivitetsudvalget
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Lørdag d. 7. november
arrangerer Dansk Berner Sennen Klub en dag,  

hvor du kan få en mentalbeskrivelse på din Berner Sennen

Arrangementet vil foregå på Træningspladsen på Fyn 
Åsumvej 390 D, 5240 Odense NØ

Tilmelding foregår via www.hundeweb.dk
(Der er plads til 8 hunde)

Mentalbeskrivelsen af en enkelt hund tager ca. 
1 time. Ved afslutning af mental-beskrivelsen, 
vil testlederen gennemgå hundens reaktioner på 
de enkelte momenter og svare på spørgsmål.

Hvis det er muligt skal hundene beskrives når 
de er mellem 10-24 mdr. således at de indgår i 

racens statistik/gennemsnit. Er hunden over 24 
måneder kan den godt beskrives, men indgår 
bare ikke i statistikken.

Se evt. mere om mentalbeskrivelse af Berner 
Sennen her: http://berner-sennen-fyn.dk/UHM.
html

Sennetta ś Columbo blev Bedst i racen på  
Europa Special i Norge 7. september 2015

Harthins Next to Nicole aka Nuga

http://WWW.HUNDEWEB.DK
http://berner-sennen-fyn.dk/UHM.html
http://berner-sennen-fyn.dk/UHM.html
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Ringtræningsdag med Fie Basbøl 
SKAL FORMEN PUDSES AF INDEN UDSTILLINGERNE I HERNING? 

Vi er så heldige, at Fie har sagt ja til at komme til Jylland og holde en ringtrænings-
dag med os. Fie er superdygtig til at handle egne og andres hunde. Hun kan spotte 
dig og din hund og fortælle hvad lige netop I kan få gavn af at træne/ændre. Arran-
gementet finder sted: 

LØRDAG D. 24. OKTOBER 2015 KL. 9.30 - CA. 17.00 

på Sannes Hundecenter, Årupvej 65, 8722 Hedensted  

(Udendørs eller indendørs afhængig af vejret) 

Når vi er færdige med de praktiske øvelser, får vi en sen frokost sammen med teori-
undervisningen. Alle bedes medbringe en lille ret til et ta’-selv-bord - mere herom 
senere. 

Dagen vil byde på praktisk træning, en smule teori samt hygge i massevis  

Der er 20 pladser + nogle få tilskuerpladser uden hund. 

Pris: kr. 175,- pr. person (kr. 100,- for tilskuerplads uden 
hund) Prisen dækker træning samt drikkevarer til fro-
kost. 

Vil du sikre dig en plads, så send en mail til 

Gitte Høy Nielsen på gittehoy@gmail.com 
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget

31. august blev der i Dansk Berner Sennen Klub 
dannet et nyt udstillingsudvalg, og vi vil der-
for gerne benytte lejligheden til at præsentere os 
selv:

Formand: Jeanette Damm Lerskov
Jeg er 33 år og bor i Hårlev med min mand og to 
piger på 8 og 4 år. Familiens Berner hedder Con-
ner og er 1 1/2 år. Conner er min 3. Berner og 
også min 3. Udstillingshund. Jeg har haft Berner 
i 15 år og udstillet de 13 år. Jeg sætter stor pris på 
at min hobby med min hund også altid har givet 
meget glæde, gode oplevelser og mødet med en 
masse mennesker som deler denne passion. Jeg 
ser frem til at være med til at sætte rammerne for 
at alle fremover vil glæde sig så meget som mig, 
til at sætte fødderne på en Dansk Berner Sennen 
Klub udstilling. 

Øvrige medlemmer

Gitte Nielsen
Jeg hedder Gitte Nielsen. Er gift og har 3 børn 
og 5 Bernere. Jeg har haft Berner Sennen siden 
2003 og været opdrætter siden 2006. Jeg blev 
valgt ind i bestyrelsen i foråret 2015 og derefter 
har jeg meldt mig som medlem til udstillingsud-
valget. Min datter Louise og jeg er tossede med 
udstillinger og vi deltager så meget vi kan. Des-
værre tillader mit job ikke at jeg kan deltage på 
alle de udstillinger jeg gerne ville. Når vi tager 
på udstilling, er jeg den praktiske gris. Det er 
nemlig Louise der fremviser hundene. Jeg glæ-
der mig rigtig meget til at kunne arbejde for det 
nye udstillingsudvalg. 

Fie Basbøl
Jeg er 21 år gammel og bor for tiden halvt i Ishøj 
og halvt sammen med min mor i Haslev, pga. 
mit studie på Nørrebro, hvor jeg læser en AP De-
gree in Hospitality, Tourism and Service Mana-
gement. Jeg har lige nu kun 1 Berner, men har 

haft Berner siden jeg var 8 år gammel. Jeg be-
gyndte at udstille hunde fra jeg var 10 år gam-
mel og har siden bare udstillet mere og mere, 
også i udlandet. Jeg har også juniorhandlet. Jeg 
underviser nu også i ringtræning og ellers hand-
ler det pt mest om vores fremtidige projekter med 
avl og opdræt. Sammen med min mor har vi 
kennelen CHALINA.

Janne Klitgaard Andersen
Jeg er 49 år, bor på Ejer Bavnehøj med min ge-
mal Karsten og vores 2 Bernere Emil på 6 år 
og Alfred på 4 år, jeg har før haft Rottweiler og 
Briard, vores Bernereventyr startede i 2001 hvor 
vi fik Albert og i 2004 hvor Magnus kom til, 
startede jeg med at udstille og det blev hurtigt 
til en rigtig dejlig hobby, der er kommet til at 
fylde en del, nu er det Alfred som er min søde 
udstillingshund. Jeg har været med i det tidligere 
udstillingsudvalg i et par år, så i har måske mødt 
mig. Jeg ser frem til at komme i gang med at ar-
bejde i det nye udstillingsudvalg og håber meget 
at se jer til vores udstillinger fremover. 

Nicole Hecksher
Jeg er 44 år, bor i Holte med mand og to børn 
på henholdsvis 12 & 15 år. Vi har to Berne-
re herhjemme, Frodo på 6 år og Batman på 5 
mdr. Min første Berner fik jeg i 1993 og de to 
nuværende drenge er henholdsvis min 2. & 3. 
Berner. Jeg brænder for at udstille, med Frodo er 
det efterhånden blevet til en del rejseri. Vi har 
bla. besøgt: Norge, Sverige, Finland, Tyskland, 
Ungarn, Schweiz & Italien.  Jeg er altid i gang 
med at planlægge den næste udstilling og jeg 
glæder mig lige meget hver gang. Heldigvis har 
min hobby givet mig mange ligesindede venner 
i indland såvel som udland, og det er lige hygge-
ligt hver gang vi mødes om vores fælles passion. 
Jeg glæder mig meget til at komme i gang med 
udvalgsarbejdet, og jeg håber at vi vil blive vel 
modtaget.
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Nyt fra udstillingsudvalget

Kommende udstillinger
Når dette blad udkommer vil udvalget have haft 
deres debut i Sorø vel bistået af erfarne kræfter. 

Dansk Berner Sennen Klub afholder udstil-
ling i Aars d. 10. oktober 2015, Adresse: Mes-
secenter Aars, Messevej 1, 9600 Aars. Dommer 
Marit Sunde, NO

Dansk Kennel Klub afholder International 
dobbeltudstilling i Herning d. 31. oktober & 1. 
november 2015, Adresse: Messecenter Herning, 
Vardevej 1, 7400 Herning. Dommere: Georg 
Kostopoulos, GR & Guido Schäfer, DE. 

Dansk Vinder
På udstillingen søndag den 1. november 2015 
konkurreres der om titlen Dansk Vinder (DKV), 
som gives til bedste han og bedste tæve med 
CK i hver race. Endvidere tildeles titlen Dansk 
Juniorvinder til bedste junior han og tæve med 
CK samt titlen Dansk Veteranvinder til bedste 
veteran han og tæve med CK

Dansk Berner Sennen Klub afholder herefter 
årets sidste udstilling, nemlig vores Juleudstil-
ling i Strib d. 21. november 2015, Adresses: Strib 
Fritids- og aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1-3, 
Strib, 5500 Middelfart. Dommer: Kresten Sche-
el, DK. På denne udstilling vil vi traditionen tro 
afholde Barn & hund konkurrencer samt afvikle 
vores årlige Julefrokost, mere herom andet steds 
i bladet. Barn & hund konkurrencer tilmeldes 
som sædvanligt på dagen og er gratis. 

Dansk Berner Sennen Klub afholder dob-
beltudstilling i Nyborg 23. & 24. januar 2016, 
Adresse. Nyborg Idrætspark, Storebæltsvej 15, 
5800 Nyborg. Dommere: Regula Bürgi, CH & 
Einar Poulsen, DK. På denne udstilling vil der 
efter afvikling af dagens udstilling lørdag, være 
kåring af ÅRETS HUNDE for 2015 i hhv. ud-
stilling, lydighed, avl & opdræt. Her vil klubben 
være vært med kagebord og bobler. Vi håber na-
turligvis at så mange som mulig vil være med til 
at fejre denne festlige dag.

I næste nummer af Berner Bladet vil vi prøve at 
formulere lidt til Jer om hvilke visioner vi i ud-
valget har for fremtiden.

Leckie, Jalthe og Easy på stranden Rufus på en skøn sensommer morgen
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Nye champions

Nye champions

Kuldsøskendeparret Harthin’s Magnificent Miss 
Melanie og Harthin’s Magic Mojo blev hhv. 
Bedst i Racen og Bedst i modsat køn på den in-
ternationale udstilling i Rönneby.
Dette gjorde at Harthin’s Magic Mojo blev 
Svensk Champion.

Ugen efter på Bornholm blev Harthin’s Magni-
ficent Miss Melanie igen bedste tæve, og blev 
derfor både Dansk og Svensk Champion

Louie (Kjærs Waterloo)

Tidig morgen på Feddet Camping i juni  
af Kozmo & Marley

Beorn – Prima- 
Sennen’s Dustin of 
Kimberly, 16 mdr. 
gammel.  Beorn er 
søspejder-hund og 
i sommer var han 
med på sølandslejr. 
Han lå i telt og var 
med ude og sejle. 
Han fik en masse 
nye venner og var 
alles kæledægge
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Hitlisten pr. 19. september 2015

Hitlisten pr. 19. september 2015

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

07810/2009 Sennetta’s Columbo Nicole Hecksher Olsen 105 5

20134/2011 Koeman Van ‘t Stokerybos Janne Klitgaard Andersen 86 5

13075/2010 Harthin’s Magic Mojo Peter Uno Andersen 83 5

00771/2014 Harthin’s O’neill Anni Smedsgaard 78 5

07776/2008 Caio Lone Yde Rasmussen 74 5

05886/2014 Prima-Sennen’s Dexter Of Kimberly Preben Mikkelsen 73 5

02873/2007 Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi Sheila Hornstrup 71 5

00770/2014 Harthin’s O’conner Jeanette Lerskov 71 5

20204/2010 Hansennen’s Monet Lone Danielsson 68 5

00466/2013 Tjofselinas Z Derio Mona Bundgaard Jensen 66 5

08843/2009 Maroussia Otzo King Of Forest Finn Katberg 60 5

12819/2010 Tertzo’s Out For Justice Britta Staugaard Mortensen 59 5

11708/2012 Herletta’s Jason Berit Bang-Jensen 57 5

19022/2013 Delarenta Wesola Czereda Danni Christensen 55 5

07192/2014 Hauff Duok Labas Ole Gregersen 49 5

00772/2014 Harthin’s Orlando Linda Hjort 46 5

16394/2012 Effenson Rider Carallsa Birthe Post 45 5

10555/2014 Bernerhøjen’s Sirius Monica Østergaard Rasmussen 44 5

10440/2014 Nice Leckei Van De Klaverhoeve Bent Jacobsen 42 5

07042/2013 Fortuneia Uncle Athos Anni Smedsgaard 42 5

02188/2015 Tulipanos Berni Pumukli Louise Nielsen 39 5

01985/2012 Berner-Emmas Happy Hour Humle Karin Nielsen 37 5

17265/2013 Pa-Di Sinclair’s Napayshni Anja Heinze 36 4

16074/2013 Franco Nero Carallsa Gitte Nielsen 34 5

07555/2012 Aslaug’s Pingo Pang-Go Cuda Heidi Dahl Jensen 32 5

11611/2014 Kannehill’s Barney Tenna Ernst 32 5

16471/2011 Tertzo’s Kichiro Kenji Lis Hansen 32 5

19956/2013 Devael Full Steam Ahead Pia Skaarup Larsen 31 5

19954/2014 Herman Alpiu Slénis Inge Koveriene 31 5

06140/2014 Fruenshøj’s Adorable Rufus Erika Bromose 28 4

08562/2009 Harthin’s Lapin Unelma Peter Uno Andersen 28 5
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Hitlisten pr. 19. september 2015

Hanner (fortsat)

16527/2014 Bernerbrukets Ulster Kim Remmer 28 5

03669/2012 Flintinge’s Chewie Chewbacca Kim Remmer 26 4

13363/2012 Pilegaarden Anakin Maya Wulffsberg 25 4

Tæver

12911/2009 Kjær’s Honey Honey Lise Kjær 90 5

07782/2008 Carolina Christina Basbøll 85 5

15044/2006 Pa-Di Sinclair’s Babette Helle Sinclair 85 5

13076/2010 Harthin’s Magnificent Miss Melanie Anne Harthin Andersen 84 5

16253/2013 Kjær’s Money For Nothing Karina Børglum Knudsen 82 5

05893/2014 Prima-Sennen’s Duchess Of 
Kimberly

Susanne Randløv Petersen 77 5

12201/2011 Harthin’s Nobody Like Nathalie Anne Harthin Andersen 70 5

18146/2004 Hansennen’s Omega Per Randløv Petersen 64 5

18377/2010 Amazing Tiklo’s Balu Magic Gitte Høy Nielsen 62 5

18139/2010 Lady Xiera’s Impala Henriette Poulsen 60 5

04718/2012 Pa-Di Sinclair’s Mercedes Britta Staugaard Mortensen 60 5

14934/2014 Öreghegyi-Mackó Olivia Gitte Høy Nielsen 57 5

22021/2005 Vipsennen Zindy Vivi Petersen 55 5

15550/2012 Lady Xiera’s Moneypenny Pia Skaarup Larsen 50 5

15573/2014 Kjær’s Enya Jens Lund-Kristensen 44 4

00267/2014 Herletta’s Lotus Dan Hansen 44 5

08269/2014 Lady Xiera’s Potpourri Kirsten Anker Nielsen 44 5

04448/2014 Bernerdalens Miss Madeleine Helle Sinclair 42 5

06460/2008 Lady Xiera’s Shelly Pia Skaarup Larsen 42 5

17154/2009 Banehaven’s Fillis Filua Mai-Britt Juhl 38 5

17291/2013 Tutti Frutti Hala-Bala Maya Wulffsberg 34 3

04144/2008 Ber Moscow’s Olga Polka Heidi Dahl Jensen 33 5

15841/2014 Lady Xiera’s Rihanna Pia Skaarup Larsen 33 5

14201/2014 Nellie Vom Colmberg Wäldchen Inge Bibby 32 5

11213/2013 Bernerdalens Lakka Inge Bibby 31 4

10869/2012 Kristianslyst ‘s Becca Charlotte Tams Skanborg 30 3

06495/2006 Euro Kensen Icequeen Henning Hede Jensen 30 4

17042/2008 Berner-Emmas Berta Lotte Eggert Kiiel 29 3
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Hitlisten pr. 19. september 2015

Tæver (fortsat)

15691/2012 Berner-Emmas Inci Renanya Karin Nielsen 28 3

04674/2015 Everstar Alpejski Sen Lis Hansen 28 3

00339/2014 Lady Xiera’s Pirouette Lene Guldhammer 28 5

17041/2008 Berner-Emmas Babette Karin Nielsen 26 3

16473/2011 Tertzo’s Kazuya Kenta Christina Basbøll 25 3

Veteranhanner 
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2015)

02873/2007 Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi Sheila Hornstrup 71 5

02589/2007 Zolo Vom Oberholzer Forst Linda Pilgaard Skov 4 1

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2015)

15044/2006 Pa-Di Sinclair’s Babette Helle Sinclair 85 5

18146/2004 Hansennen’s Omega Per Randløv Petersen 64 5

22021/2005 Vipsennen Zindy Vivi Petersen 55 5

06495/2006 Euro Kensen Icequeen Henning Hede Jensen 30 4

10881/2007 Habari’s Seven Up For Miss Sofie Birgitte Selchau 22 3

14571/2007 Laica Vom Bergfelder Land Else-Marie Kolding-Jacobsen 8 1

22551/2005 Dörte Vom Blumberg-Land Tina Grenaae 4 1

Hitlisten pr. 19. september 2015

Leckie, Jalthe og Easy venter  
spændt på overraskelsen

Beorn  
- Prima-Sennen’s Dustin of Kimberly

Louie (Kjærs Waterloo)
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LP – Hitliste 2015

LP – Hitliste 2015

LP1

Nr. Hund Fører Point
1 Kjær ś Dancing With Charlie Joanna Gram Mandau 171
2 Dalaleds Qisa Karin Rasmussen 161,5
3 Tertzo ś Live To Tell Rikke Marstrup Mollerup 153,5
4 Glade Bernere Chilli Ulla Hobert 150,5
5 Berner Emma ś Karma Chameleon Rikke Binggeli 146
6 Vipsennen X-Treme Lilo Tove Jensen 144
7 Lady Xiera ś Picoline Bente Schlünssen 132,5

LP2

Nr. Hund Fører Point
1 Aslaug ś Pinja Lenette Bendtsen 194
2 Tertzo ś Kazue Lotus Ulla Hobert 175,5
3 Tertzo ś Crazy For You Judy Hansen 169
4 Tertzo ś Shishel Kirsten Anker Nielsen 150,5

LP3

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

Hansennen`s Omega på 11 År  
på udstilling på Bornholm

Harthin’s Quickstep - 7 uger
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Rally Hitliste 2015

Rally Hitliste 2015

Rally Begynder

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

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

Rally Øvet

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

Rally Ekspert

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

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Vi har i udvalget på det første møde konstitueret 
os på følgende måde:

Formand: Karin Nielsen
Næstformand: Birte Sommer
Sekretær: Berit Bang-Jensen
Medlem: Ib Frost
Medlem: Joan Kjeldsen
Suppleant: Erling Kolding-Jacobsen

Derudover har vi hjælp fra følgende personer:
Dødsregistrering: Erika Bromose
HD/AA statistikker: Lise Kjær
Hvalpeformidler: Finn Katberg.

Vores næste større arrangement er en gentagelse 
fra sidste år – nemlig avlsbeskrivelses-arrange-
mentet. Det bliver d. 10.10.15 kl. 10 i Odense. 
Dommerne bliver Hermann Josef Gerhards (D), 
Georg Roth (D) og Marie Petersen (DK). 
Vi vil meget gerne have tilskuere, men ingen 
hunde som ikke er tilmeldt avlskåringen tæt på, 
da det er alt for forstyrrende. Der vil blive sat 
bånd op til hundefrie områder.

Vi har et ønske om at belønne de opdrættere 
der er gennemsigtige m.h.t. opdatering af hjem-
mesider med dødsalder og – årsag, ligeledes på 
Hundeweb. Derfor er vi i gang med at lave en 
liste, hvad der skal være opfyldt for at få en mar-
kering med eks. en gylden pote. Det vil I høre 
meget mere om. Vi kigger i øjeblikket hos nabo-
landende for at få inspiration.
Ligeledes vil avlshundene på vore lister kunne 
bliver mærket, alt efter hvilke test de har gen-
nemført. Dette for at nye hvalpekøbere skal blive 
bedre klædt på til at vælge hvor og hvorfor en 
hvalp fra DKK/DBSK.

Vi er ligeledes i gang med at planlægge et kom-
mende avlsseminar. Vi er i kontakt med KU 
Sund m.h.p. at finde en dato, hvor de vil fortælle 
om deres projekt med bernere. En mulighed var 

at slå det sammen og få et indlæg om bernerens 
udvikling gennem årene og oplæg fra dommer-
mødet som blev holdt i Finland i slutningen af 
august. Her tænkes på, hvilke fejl man ser hos 
beneren i dag og hvad der vil blive holdt øje med 
i fremtiden.
En evt. dato kunne være d. 28/11 eller i januar 
i København.

Vi har stadig et samarbejde med den tyske klub 
omkring genomtesten og vi søger derfor stadig:
• Hunde som har en dokumenteret alder på 

12 år eller ældre
• Hunde som er under 5 år som skal aflives 

pga. kræft
• Hunde med en dokumenteret histiocytisk 

sarkom (malignt histiocytose, MH)
• Hunde med HD status D eller E
• Hunde med AD grad 3
• Hunde med massiv glomerulonephritis (be-

tændelse i nyren)
• Hunde med mistanke om degenerativ my-

elopati (DM)

Har du en hund, som har en af ovenstående ka-
tegori, kan testen tilbydes gratis. Har dette inte-
resse, kontakt da Karin Nielsen i avls- & sund-
hedsudvalget, som vil foretage kontakten til det 
tyske institut.

Tilskud fra klubben til hunde der opfylder 
kriterierne for at stå på avlslisten:
Klubben vil kunne yde tilskud i det omfang at 
der er penge til det. Derfor opfordres det til at alle 
opdrættere/hanhundeejere om at bidrage med et 
symbolsk beløb pr. hvalp, der avles.
Disse bidrag vil gøre det muligt at yde tilskud til 
at genteste alle avlsdyr som opfylder kriterierne 
for at stå på vore avlslister - også i fremtiden. Bi-
dragsyderne vil fremgå i hvert nummer af bladet.
Der arbejdes sideløbende på, at man på avlsli-
sterne på hjemmesiden vil kunne komme til at 
se, hvilke hunde der er testet.
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Highlights fra den internationale dommerkonference i 
forbindelse med symposiet i Finland

Dommer Satu Ylä-Mononen Finland havde sam-
menfattet, hvad dommerne på den internatio-
nale dommerkonference, der også fandt sted i 
forbindelse med Sundheds symposiet i Finland 
havde fundet frem til vi burde være opmærk-
somme på i forhold til bernerens eksteriør:

Proportioner
 Berneren har tendens til at være for lang i krop-
pen i forhold til længden af benene.

Hoved
Tendensen er, for runde skaller, løse læber og 
øjenlåg. For lyse og runde øjne. For lavt ansatte 
ører. Der varme og venlige bernerudtryk er ved 
at gå tabt.

Front
For korte overarme og stejle skuldre, manglende 
forbryst og vinkler.

Tails
For høj hale og krøllede haler. 

Sidst, men ikke mindst
BERNEREN er blevet for trimmet og groomet! 
Dommerne vil ikke se trimmede og groomede 
berner i ringen mere. Berneren er en gårdhund 
og skal også ligne en gårdhund i ringen!!!

Referat fra Symposiet kommer i næste blad.

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Bellog’s Loggie

Mor er den bedste i verden: Bernerdalens Lakka og den 
lille direktør. Han hedder nu Fensholts Over The Moon
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Opdræt og ansvar

Skrevet af Gro Andersen fra Norge.
Oversat af Inge Bibby.

Efter mange år som opdrættere har vi i længere 
tid lidt under ”hvalpetørke”, og dette har med-
ført, at jeg har fulgt udviklingen i opdrætterver-
denen lidt på afstand. Alligevel dog nært nok til 
at få med, hvordan der i de sidste år er sket en 
vis ændring, når det gælder håndtering af tæve 
og hvalpekuld.

Hovedgrundlaget for meningerne om dette tema 
blev lagt for næsten 20 år siden, da vi var man-
ge fra bernermiljøet, som deltog i den svenske 
etolog Lars Fälts altid interessante og lærerige 
foredrag om hvalpens udvikling fra foster til le-
vering. Fält havde en lang og bred erfaring fra sit 
virke som etolog - også fra egne hvalpekuld - og 
dette formidlede han på en levende og morsom 
måde.

Lars Fält vægtede for det første, at tæven skulle 
skånes for stress under drægtigheden, og at man 
skulle bestræbe sig på at lave en hule til hende 
for i højst mulig grad af efterligne det naturlige. 
Let at forstå, siden vi alle vel har oplevet eller 
hørt om både drægtige og indbildsk drægtige 
tæver, som graver gruber under buske og træer 
i haven og finder de underligste gemmesteder.
Vi fik tippet om en nem måde at lave en hule på. 
Det kan bare være at sætte et bord med et tæppe 
der hænger ned  hen over hvalpekassen.

Fält forklarede også vigtigheden af, at tæven 
skal have et sted med fred og ro i huset at ligge 
med hvalpene, også med tanke på andre hunde 
i huset. Det blev absolut ikke anbefalet at invi-
tere andre udenforstående ind de første uger, da 
tæverne i sådanne situationer tydeligt skelner 
mellem ”den indre cirkel” og andre bekendte, 
som befinder sig lidt mere perifere cirkler uden-
for ”flokken”.

Dernæst lagde Lars Fält stor vægt på, at hval-
pene skulle håndteres mindst muligt i de første 
uger, indtil de blev bevidste om deres omgivel-
ser.

Ved vejning, tillægsfodring eller negleklipning 
lærte vi, at denne uundgåelige håndtering skul-
le foregå således, at hvalpen stadig havde fø-
lelsen af at have kontakt med underlaget, og i 
hvert fald skulle man undgå at vende og dreje 
hvalpen, så ”det gik rundt i hovedet på den”. Det 
ville i nogle tilfælde opleves på samme måde, 
som vi kom på tur i en rutsjebane med bind for 
øjnene! Fra ca. tre ugers alderen blev vi derimod 
opfordret til at vænne hvalpene til håndtering 
og socialisering i deres vågne stunder. På dette 
tidspunkt er de også klar til at udforske området 
udenfor hvalpekassen, men med denne som den 
trygge base.

Som et lille OBS til opdrætterne fik vi at vide, at 
uge 5 i hvalpenes liv er særlig udsat med tan-
ke på uheldige oplevelser, og at erfaringer, som 
opleves uheldigt på dette tidspunkt, sætter sig 
ekstra fast hos hvalpen.

Her er meget kendt information for mange, men 
på et område som dette er der også mange for-
skellige meninger om, hvad der er acceptabelt.

Dette kommer frem i vort åbne netsamfund med 
Facebook, blogs og hjemmesider, hvor vi har 
mulighed for at dele vort hundeliv med hele ver-
den. Dette er for så vidt godt, når bare vi ikke 
glemmer hensynet til de firbenede, vi vil vise 
frem.  Man behøver jo ikke altid være enig med 
”eksperterne”; men alligevel ,mener jeg person-
ligt, at det er vigtigt at være lidt forsigtig, så vi 
ikke overskrider grænserne for langt, når det 
gælder god og fornuftig behandling af tæve og 
hvalpe.

Historier
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Problemerne opstår ofte, tæven ikke får nok 
ro, og bekendte og hvalpekøbere dukker op få 
dage efter fødslen eller i værste fald under selve 
fødslen. Det er også grundlag for problemer,når 
hvalpene de første uger bæres rundt, fragtes til 
”egnede” steder til fotografering, tages på hyt-
teferie, bringes til forskellige sammenkomster, 
længe før de er leveringsklare osv.

Måske går det stort set godt; tæven tackler tilsy-
neladende postyret godt, og hvalpene lader sig 
tilsyneladende ikke påvirke af sådan unaturlig 
udvidelse af grænser og miljøpåvirkning, før de 
er gamle nok; men er det værd at risikere?

Reaktionerne kommer gerne et stykke tid ef-
ter, at hvalpene er leveret, og for hvalpekøbe-
ren, som skal leve med hunden i 8-10 år er det 
utroligt trist at måtte slide med problemer, fordi 
hvalpen er blevet påført unødige belastninger 
hos opdrætteren.

Selvsagt tæller arveligheden også en god del; 
men vi ved, at miljøet er lige så vigtigt, og vi 
skal være varsomme med at lægge ansvaret for 
uønsket adfærd på hvalpekøberne alene.

I denne sammenhæng påpegede Lars Fält, hvor-
dan øget adrenalinproduktion hos drægtig eller 
lakterende tæve går lige over i hvalpene, og at 

alle påvirkninger, som hvalpene ikke er mentalt 
modne for, og som derfor skaber stress, også 
øger deres produktion af adrenalin.
Vi lærte, at det virkeligt alvorlige ved denne ne-
gative påvirkning er, at stress fører til en forstør-
relse af binyrerne. Dette er IKKE reversibelt, og 
konsekvenserne er, at hunden for al fremtid vil 
producere for meget adrenalin. Øget stress, uro 
og måske rædsel er konsekvenserne.

En interessant tillægsoplysning er, at de forsk-
ningsresultater, som Lars Fält præsenterede for 
næsten 20 år siden, er bekræftet i de senere år...
Så måske bør vi som opdrættere tænke os om 
både to og tre gange, før vi gør ”morsomme” ting 
med de små og ikke mindst spørge os selv, om 
vi gør det for hvalpenes bedste, eller bare fordi vi 
selv har lyst, vi brænder efter at vise hvalpene 
frem, det er praktisk osv.?

Opdræt af hund indebærer et stort ansvar, og 
selvom vi ikke kan klare at gøre alting rigtigt, 
er det i hvert fald vigtigt at være sig sit ansvar 
bevidst i tide, før hvalpene flytter til deres nye 
hjem.

Når den dag kommer, skal vi kunne aflevere 
dem med visheden om, at vi har gjort ALT, vi 
kunne, for at de skal fungere om harmoniske og 
afbalancerede individer.

Historier

Barney 12 ½ måneder har taget varmeferie under hassel-
nøddetræet – den dag sommeren faldt i DK 2015

DKK International udstilling på Bornholm, Harthin´s Quarterback 
blev Bedste Baby begge dage, Samt Bedst i Show Baby 4 & 2
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„Firbenet“ besøg i Augustenborg

Min kone og jeg har boet på plejecentret „Ama-
liehaven“ i Augustenborg siden indvielsen i juni 
2013. Det er naturligvis at foretrække at kunne 
blive i eget hjem, men når det kniber med at kla-
re sig i hverdagen, må man tage konsekvensen 
heraf. Nu er vi et ægtepar og kan således under-
støtte hinanden og underholde os med hinan-
den, men for dem der er alene, kan dagene blive 
lange og monotone, så afbrydelser og oplevelser 
er derfor mere end velkomne.

Amaliehaven er et af de få plejecentre, der til-
lader beboerne at have husdyr. Det forudsæt-
ter naturligvis, at beboerne selv er i stand til at 
passe og pleje deres dyr. Det kan de fleste ikke 
overskue, så der er kun et par beboere, der bor 
med henholdsvis deres hund og kat. Også derfor 
er det dejligt at få kontakt til hunde, der kommer 
på besøg.

Denne idé havde Berneropdrætter Karin Nielsen 
fået, og via Anja Frost gjort til virkelighed. Anja 
er en yderst vellidt, velanset, dygtig og initiativ-
rig Social- og Sundhedshjælper i Amaliehaven, 

så den dag Karin kiggede forbi med sine 6 helt 
vidunderlige 8 uger gamle Berner Sennenhval-
pe, var beboerne ganske enkelt henrykte. Hval-
pene var simpelthen ikke til at stå for, og med 
deres blide sind, glade væsen og bløde pels, blev 
der aet til den store guldmedalje.  De kom rundt 
i hver en krog i Centret og blev med logrende 
haler nulret og krammet.  Det fremkaldte sikkert 
også mange gode minder hos dem, der selv en 
gang har haft hund. 

At dyr er godt selskab for mennesket i al almin-
delighed er en sandhed uden modifikationer, og 
at mennesker lever længere og har mere livs-
mod og tryghed i hverdagen i alderdommen har 
forskningen bevist. Ensomheden bliver ligeledes 
mindre trykkende – man har nogen at være no-
get for og have et ansvar for. Så når man nu ikke 
selv kan holde hund, er det en livsbekræftende 
idé at få besøg at hunde. Nu bliver Berner Sen-
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„Firbenet“ besøg i Augustenborg

nenhundene jo ikke ved med at være små dejli-
ge klumpedumper, men bliver med tiden nogle 
store dejlige krabater, som nok alene med de-
res størrelse kan afskrække ældre og svagelige 
mennesker – men det er en dejlig race, og det var 
en stor succes den dag de ”små” kom på besøg 
og bragte liv og livsglæde i huset. Dette må me-
get gerne gentage sig.

På beboernes vegne en stor tak til Karin Nielsen 
og Anja Frost for dette varme initiativ. Håber 
ikke det bliver sidste gang.

Med venlig hilsen
Rigmor og Vilhelm Hørbye

Amaliehaven i Augustenborg



26

Historier

Vov Vov alle sammen

Håber i har haft en god og dejlig sommer for det 
har vi. Vi har haft den fornøjelse at have et rig-
tigt feriebarn på besøg. En flot Bernertæve, lige 
noget for os Bernerdrenge.

Vores ”forældre” siger, at det er deres ”barne-
barn” Kjær’s Easy Rider men det var vi sådan 
set ligeglade med. Hun var altid i den flotteste 
bikini når vi skulle ud og bade og det var hun 
heldigvis lige så vild med som os.

Hendes ”forældre” skulle på ferie så hun boe-
de hos os i næsten 3 uger og hvilke uger. Vi 
var bl.a. sammen på udflugter til Hinneballe, 
én smuk sø v. Haderslev, på Italiensk kaffebar 
og rundt ved Krus Mølle og da var vi sammen 
med vores forældres venner og deres Bernertæ-
ve Carmen. Smukke steder og dejlige steder alle 
sammen og som er et besøg værd, og vi fik da 
også det hele snuset godt af. 

Den dag da feriebarnet skulle blive her var Easy 
og hendes forældre inviteret med til sommeraf-
slutning på vores træningsplads og hun følte sig 

allerede godt tilpas og tog 1. pladsen i vores lil-
le afslutnings konkurrence lige for næsen af os 
andre.

En vandapport og en svømmevest på er nu det 
bedste når det bliver for varmt og svømning er 
vi alle 3 vilde med og sammen med vores foræl-
dre brugte vi heldigvis mange timer på stranden 
sammen. Når vi så kunne komme af sted og rig-
tigt få os rørt i vandet var det det bedste, og Easy 
havde altid den samme flotte bikini på. Vi fik 
vist hende mange af alle de flotte steder på Als 
og dens flotte natur, spørg bare Easy’ forældre 
om det ikke er en skøn ø.

På stranden kan der komme de mest mærkeli-
ge mennesker og den ene dag kom der pludselig 
en skotte ud fra skoven og ned på stranden i 
fuld udrustning og der mente Easy i hvert fald 
og han ikke skulle være, så han fik besked og 
han forduftede da også hen ad stranden og vi så 
ham ikke igen. Et sjovt syn med sådan et kostu-
me på en strand. Skotten synes vist også vi var 
mærkelige for der blev taget billeder inden han 
gik mens vi pjattede rundt ude i vandet. Plud-
selig opdagede Easy at der kom en svømmevest 
flydende ude i vandet som vi havde glemt at få 
op. Sikke et spektakel hun kan lave og så måtte 
Easy ud og redde den i land så vi kunne komme 
af sted igen en anden dag. Vi var sådan set lige-
glade for det gør vores forældre tit – altså rydder 
op efter os og for øvrigt var det også ved at være 
spisetid og vores ”mor” havde bagt flutes som 
mange af jer sikkert kender. Dem får vi som-
metider lov til at smage når vi havde spist vores 
egen mad, så det var vi som regel ikke længe om 
og Easy blev hurtigt vilde med dem, og vi kunne 
da sagtens ligge pænt før der skulle spises. 

Tiden går hurtigt og pludselig stod hendes foræl-
dre i døren og ferien var forbi og Easy tog hjem 
igen. Vi vil gerne sige tak fordi vi fik lov til at 

Historier
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Historier
passe dig mens dine forældre var på ferie og vi 
gør det gerne igen

Jer som kender flutene har tit efterlyst opskriften 
så den får i her. Næste gang de smages er til 
Nytårskuren d. 29. dec. i Gråsten Skov.

God fornøjelse og tak til Easy for nogle dejlige 
uger.

Mange kærlige Bernerklap fra
Jalthe Amarone og Nice Leckie

Flutes opskrift
 
1 pak gær
1 tsk. salt
1 tsk. sukker
800 g. mel
4 dl lunken vand
150 g. femkornsblanding
2½ dl vand
125g. smør
4 groft revet gulerødder
 

Kornblandingen koges i ca. 3 min. i 2½dl vand.
Smelt smørret deri når det ikke koger mere og 
lad det køle af så det ikke er for varmt.
Rør gær, salt, sukker og vand sammen.
Kom mel, kornblanding og de revne gulerødder 
heri og ælt det hele godt sammen.
Hæver i ½ time
Ælt godt igen og form ca. 35 små flutes. 
Rids dem langs på midten
Hæver igen ½ time.
Pensl med æg.
Bages midt i ovnen v. 210 grader i ca. 15-20 min.
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Årets sidste udstilling holdes den 21. november i Strib. Sædvanen tro vil vi gerne se jer alle til en julefrokost. 
Som noget nyt bliver julefrokosten efter udstillingen. 

Julefrokost menuen består af: 
 Hvide sild med karrysalat, pyntet med æg 

 Fiskefilet med grov hjemmerørt remoulade og citron  
 Ribbensteg med rødkål 

 Juleleverpostej med bacon, svesker og champignon 
 Oksebryst med peberrodsalat 
 Ost med druer og mandariner 

 Ris ala mande med kirsebærsauce 
 Friskbagt rugbrød og grovbrød samt smør 

Pris 135,- pr. person (børn under 12år halv pris) 
Drikkevarer købes på stedet 

Bindende tilmeldning på hundeweb -> Kurser -> Diverse. 

(der skal tilmeldes min. 50 personer for at arrangementet bliver gennemført. I tilfælde af aflysning returnes det 
indbetalte beløb) 

VEL MØDT 

Dansk Berner Sennen Klub 

Bestyrelsen & Udstillingsudvalget 
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Bernerpladsen Als/Sundeved

Bernerpladsen Als/Sundeved

Årets Nytårskur

Tirsdag d. 29. december 2015 er Bernerplad-
sen Als og Sundeved igen vært for Nytårskuren 
i Gråsten Skov hvor vi mødes som traditionen 
foreskriver til nogle hyggelige timer. 

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

Der vil være 2 ruter som varer knap henholdsvis 
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 grillpøl-
serne.

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

Sidste tilmelding af hensyn til den endelige 
planlægning er søndag d. 27. december kl. 18.00 
(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

Vi mødes på parkeringspladsen på Felstedvej 
(vej 481) v. Gråsten skov. kl. 10.00

Velkommen til Bernerpladsen  
Als og Sundeved 

Arrangementet er anmeldt hos Skov og Natur-
styrelsen, så vi anser det derfor som en selv-
følge, at vores hunde forbliver i snor under hele 
turen!!

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

Kontakt
Ib Frost 2860 4406.

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

LP Bernermarked 2015

Igen i år havde vi fået lov at afholde åbne 
LP-prøver.

Der var i alt tilmeldt 41 hunde:
Klasse 1:  12 hunde
Klasse 2:  9 hunde; heraf 1 norsk
Klasse 3:  10 hunde; heraf 2 svenske
Eliteklasse:    10 hunde; heraf 1 svensk og 8 

norske.

Som tidligere havde vi som dommere igen 
Erik Sørensen og Marianne Jensen, prøveleder 
Niels-Henrik Jakobsen og Ivan Madsen/Karin 
Schlichter som ringassistenter.
Alle deltagere havde en rigtig god dag, med rig-
tig gode præstationer. Det samlede resultat kan 
ses på hundeweb.dk

Denne mail er modtaget fra de norske delta-
gere
”Vi var en treningsgjeng fra Stovner Hunde-
klubb (Oslo/Norge) som bestemte oss for å leie 
ett hus i Danmark i ferien og trene hund.
Vi fikk leid ett stort hus med forballbane i Hjar-
bæk v/Viborg.
Vi ble 15 voksne og tre barn/ungdommer som 
dro avgårde. Vi hadde med 12 hunder.
Noen trente lydighet, noen tok treningstimer hos 
Erik Holmgaard (hyrdning), noen trente runde-
ring(bruks) og noen var på lydighedskurs med 
Emi (Emanuel) hos IEC/Miriam Søndergard, og 
noen var ”bare” med.
Vi fant ut at vi ønsket å gå ett lydighedsstevne i 
DK og vi fant ut at dere arrangerte stevne i Køge. 
Dette passet bra da vi allikevel skulle hjem den 

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

Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

Vi er startede op efter sommerferien i midten af 
august. Når dette nummer af BernerBladet ud-
kommer, er vi gået over til vintertid med træ-
ning søndag kl. 10:00.
Vi er desværre igen ramt af trænere der stopper: 
Kjeld kan ikke få tiden til at hænge sammen, og 
Rikke har sagt ja til uddannelsesplads i England.
Mette Ejsing har tilbudt sig som ny trænera-
spirant, så indtil videre er det Irma, Jørn og An-
ne-Mette der står for træningen.

Vi er alle tilmeldt trænerse-
minaret den 3. oktober for 
opdatering af vores viden. I år 
omkring stressede hunde.

Søndag 22. november har vi som altid juleaf-
slutning i Posthuset/Rude Skov. Der vil senere 
blive mulighed for tilmelding på pladsen

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

http://hundeweb.dk/


31

LP Bernermarked 2015

dagen, og vi kunne ta det på hjemoverveien. 
(Litt omvei ble det)
Vårt første møte med deres klubb var pr mail 
med kontaktperson Lene Hadbjerg Sørensen, 
som har vært veldig imøtekommende og hjulpet 
til med påmeldinger.
Vi var alle spente på hvordan det er å gå stevne i 
DK. De fleste av oss hadde aldri gått i Danmark 
før.
Og vi ble meget imponerte; både av selve stevne 
plassen som var helt super, men også over den 
velkomsten vi fikk.
Dommerne var utrolige blide, positive og gjorde 
sitt til at det ble hyggelig å gå. Tilskuerne var 
engasjerte. Og vi alle storkoste oss. Det ble en 
utrolig koselig dag, og vi alle håper vi får mu-
lighet til å komme tilbake:)
Det er helt klart Dejlig å være norsk i Danmark :)
Takk fra en del av lp-gjengen i Stovner Hunde-
klubb :)

Og det skal hér tilføjes, at der i Eliteklassen blev 
uddelt 6 ærespræmier, da 6 af de norske delta-
gere opnåede 1. præmie: High Working B C Ke-
ighley, Tending Starlike, Get Weiler’s Game On, 
Luke, Sindregardens Shankly T og Somollis Inez.

En stor tak til alle vore sponsorer der gjorde, at 
vi igen havde mulighed for et stort lotteri med 
mange fine præmier.

Der skal lyde en stor tak til alle der hjalp både 
før, under som efter arrangementet. Især en stor 
tak til Susanne of Kjeld, der som tidligere år sør-
gede for et meget fornemt frokosttelt.

Vi ses forhåbentlig igen til næste år.
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Bernermarkedet 2015

Bernermarkedet 2015

Så har vi traditionens tro afholdt endnu et Ber-
nermarked. Og om det ikke gik super godt, jo det 
gjorde det! Vejret var med os, humøret var der og 
hundene var i hopla. Dagens skue dommer var 
Tenna Bihlet Dahl, som selv har haft Berner og 
har haft berneren tæt på sig i mange år. 

I år på skuet fik vi igen besøg af en masse små 
babyer og hvalpe, hvilket altid er så skønt. Des-
uden så vi en dejlig Veteran klasse hos tæverne. 
Ældre tæver på henholdsvis: 8, 9, 10 og 11 år 
gamle. Altid et dejligt syn! Vi siger igen i år tu-
sind tak til alle sponsorerne. I gør en forskel, og 
er med til at gøre Bernermarkedet speciel. Og på 
hele Bernermarked arrangørendes vegne vil vi 
meget gerne sige tusind tak for i år og på gensyn 
næste år. 

Årets skueresultat blev følgende: 
BIR: Prima Sennen’s Dexter og Kimberly
BIM: Lady Xiera’s Loppe

BIR Baby: Werner Wix Wanted Dearly / BIM 
Baby: Bellog’s Laika
BIR Hvalp: Berner-Emma’s Nellie No Questions 
/ BIM Hvalp: LauritzJR
Bedste Baby/Hvalp Bernermarked 2015: Wer-
ner Wix Wanted Dearly

Bedste Par-klasse: Tertzo’s Out For Justice & Pa-
Di Sinclair’s Mercedes

BIR Veteran: Habari’s Seven Up For Miss Sofie

Bedste han: Prima Sennen’s Dexter of Kimberly 
2. Bedste han: Tertzo’s Out For Justice
3. Bedste han: Flintinge’s Chewie Chewbacca 
4. Bedste han: Harthin’s O’Conner

Bedste tæve: Lady Xiera’s Loppe
2. Bedste tæve: Habari’s Seven Up for Miss Sofie
3. Bedste tæve: Terplinggaard’s Vicki
4. Bedste tæve: Pa-Di Sinclair’s Mercedes

Bedste Barn og Hund: Madeline og Soffy
Bedste Juniorhandler: Cecilie Von Bruhn Krarup
Bedste

Bedste Baby/Hvalp 2015:  
Werner Wix Wanted Dearly Barn & Hund vinder: Madeline og Soffy
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Bernermarkedet 2015

Bedste Parklasse:  
Tertzo’s Out For Justice & Pa-Di Sinclair’s Mercedes

Bedste Juniorhandler:  
Cecilie Vom Bruhn Krarup

BIR & BIM: Prima Sennen’s Dexter Of Kimberly og Lady Xiera’s Loppe
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Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN

Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN

På træningsplads Fyn er efterårssæsonen i fuld 
gang. Vi træner på 4 forskellige hold - hvalpe, 
begynder, LP og Rally. Vi hygger med grill-pøl-
ser både før og efter træning. Vi har altid plads 

til flere, både dem der vil træne og dem, der 
gerne vil komme for at hygge-snakke og spise 
grill-pølser.

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

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

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

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

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

Bernerpladsen i Haderslev

Den store Berner-Newf. badedag, er en årlig sjov 
aktivitetsdag og blev i år afholdt søndag d. 5. 
Juli og 8 friske berner med deres familier havde 
fundet vejen til Trelde Næs nær Fredericia, inkl. 
3 af Kjær ś Josephine ś hvalpe der lige var flyttet 
hjemmefra, men som alligevel tog dagen i stiv 
pote.

Instruktørerne fra Newfoundlænderklubben dril-
ler os stort set hver gang, os der vælger at give 
vores berner svømmevest på. Deres Newf.́er får 
aldrig vest på og de synes vist at vi er lidt nog-
le høne-mødre, de sir :́ ”Hvorfor vest? hundene 

kan da sagtens svømme uden vest!”. Vi oplyser 
dem om at berneren ikke flyder lige så godt som 
Newffen, det må ligge i pelsen for Newffen kan 
ligge ude i vandet i mange min., stort set uden at 
bevæge benene, den flyder bare rundt.
Det har jeg ikke set en berner der kan.
Og i år lod jeg så vores Charlie svømme både 
med og uden vest, så de selv kunne se hvor dybt 
han ligger med bagparten uden vest kontra med 
vest. Han bruger mange flere kræfter, svømmer 
mere febrilsk og nyder ikke på samme måde 
svømningen, så jeg bliver ved med at give min 
hund svømmevest på, når vi leger ved vandet 
om sommeren.

Videoerne her på siden viser nogle få af de ud-
fordringer hundene blev stillet overfor, til hver 
enkelt hund og i 
forskellig sværheds-
grad.

Vi ønsker alle et rig-
tigt dejligt efterår

På vegne af Berner-
pladsen Haderslev

Bådturen ud Hvalpe ved stranden Hvalpe ved stranden Endelig i vandet

Hvalpe i vandet
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Bernerpladsen i Køge

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. 

Som noget nyt i 2015 vil både hvalpe og 
voksne træne samtidig. Så alle træner kl. 
10.00.

Kontakt
Se oplysninger på
www.bernersennen-nordjylland.dk

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

Maroussia Otzo med veninderne Luna og Nova
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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 (følg 
linket på DBSKs hjemmeside).

Gåtur i helsingør
Søndag d. 6. september havde vi en hyggelig gå-
tur i Helsingør. Der kom desværre ikke så man-
ge, men os der kom, fik en begivenhedsrig dag.
Vi skulle op af trapper for at komme hen til to-
get, og det er da en udfordring, når man ellers 
aldrig går på trapper. På perronen holdt et tog, 
som først skulle køre 13 min. senere, så der var 

god tid til, at vi kunne komme ind i det og gå 
ned gennem vognene. Vi mødte også et par hun-
de, der skulle ud og køre i tog.
Derefter gik vi en tur op i gågaden, hvor vi hilste 
på en del hunde og mennesker. Vores hunde blev 
klappet og vi kom i snak med menneskerne. For 
enden af gågaden, er der en dør, der drejer rundt, 
og selv om hunde ikke må komme ind til forretnin-
gerne, skulle vi lige prøve at komme med rundt.
Så var det blevet tid til en lille pause, så vi gik 
på cafe, og bestilte en kop kaffe. Vi kunne sidde 
udenfor, i det gode vejr, sammen med hundene og 
også her kom der flere, som ville hilse på hundene.

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

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

Træning
Træningen er godt i gang, men der er al-
tid plads til nye hunde. Tilmelding til Kate 
på email:  katemadsen@post.tele.dk eller 
mød op på træningspladsen.
Hvalpene træner kl. 10 – 11.  Det vil til dels 
foregå som træning og derefter ”legestue”.
Alle andre træner kl. 9.30 – 11. Det vil 
være alm. lydighedstræning, spor, frem-
adsendelse, rally m.m.
I er selv med til at bestemme hvad trænin-
gen skal indeholde.

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

mailto:katemadsen@post.tele.dk
mailto:katemadsen@post.tele.dk
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Nyt fra Nørbølling træningsplads

Nyt fra Nørbølling træningsplads

Så er efterårssæsonen i gang. Det er dejligt at 
se at der hele tiden kommer nye hunde. Søndag 
den 27-09-2015 går vi over til søndagstræning. 
Søndagstræningen starter kl. 14.30.

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

Træning
Tirsdag den 18. august kl. 18.30 starter 
efterårssæsonen. 
Man kan komme for 350 kr. for en sæson 
eller men kan træne for 35 kr. pr. gang, 
hvis man ikke kan de fleste gange på en 
sæson.

Kontakt
www.bernerpladsen-sydvest.dk 

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

Lille Louie (Bernerbrukets Xerox) nyder liggestolen  
medens storebror Odin (I’m son of Taboo) passer på ham.

Hvalpe fra Fensholts O-kuld efter  
Iwan van’t Pachthof og Bernerdalens Lakka
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Nyt fra Suså Træningsplads

Nyt fra Suså Træningsplads

Opstart af vinterens træningssæson
Så er vi godt i gang igen efter en dejlig lang som-
merferie. 

På Suså trænings-
plads er vi gået i skarp 
træning til årets træ-
ningstræf i Ballerup. Der 
trænes både i LP og Rally 
med stor lyst og iver af både føre og hunde.

OBS OBS
Der er heldigvis mange, der finder vej til træ-
ningspladsen, men skulle der være nogle nye 
som gamle, der har lyst til at komme og være 
med til træning, er I altid velkomne.

Tirsdag d. 6/10-15 bliver sidste træningsgang 
om tirsdagen. Søndag d. 11/10-15 bliver første 
træning om søndagen, her er det kl 10:30 for 
hvalpe og kl. 11.00 for voksne.

  Judy (træner) kommer her med gode råd 
og vejledning – hundene tænker ”ja ja nu 
snakker de igen”

  Trænerens Tinka tjekker lige om øvelserne nu også udføres rigtigt
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Nyt fra Suså Træningsplads

Juleafslutning
Lige pludselig er julen over osJ så derfor sæt 
kryds i kalenderen d. 6/12-15, hvor vi holder ju-
leafslutning på træningspladsen.

OBS OBS OBS   

Berner nattrim
Vi havde planlagt Ber-
ner nattrim d. 30/10-
15, men pga. udstilling 
i Herning, har vi valgt at 
rykke nattrim til februar, 
hvor vi laver et fastelavnsløb, den endelige dato 
kommer senere.
Ringtræning:

Der vil fortsat være ringtræning ved Fie Basbøll, 
men det vil blive samlet på enkelte dage af ca. 
3 timers varighed. Der vil komme datoer løbene 
på vores facebookside.

Træning
Lydighedstræning
Søndage:
Hvalpe kl. 10:30
Voksne kl. 11:00
Adresse: Dystedvej 24, 4684 Holmegaard

Kontakt
Facebook
Suså Træningsplads DBSK

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

  Rufus bruger lige pausetiden på at drille mor India

  Castello slapper af efter hvalpetræning
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Nyt fra Vejle

Nyt fra Vejle

Efterårs sæsonen er slut, men vi kan se tilbage 
på nogle træningsgange med den sol og sommer 
vi gik glip af i foråret.
Træningspladsen holder pause indtil marts, men 
hold øje med hjemmesiden og facebook. Her vil 
vi annoncere hvis vi laver nogle aktiviteter i 
vinter-perioden.

På gensyn.

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

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

Harthin’s Que Sera Sera - 7 uger Harthin’s Quilla - 7 uger

 Fiona og Vitus deler en kiks

 Loulou hviler i solen

  Josephine er til
bage fra barsel

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

Bernerpladsen Aarhus

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

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

Elliot og Fensholts Ole Bole Buksetrold.  
Sidstnævnte seks uger gammelPrima-Sennen`s Dexter of Kimberly

Werner Wix Wanted Dearly (Basco)  
– ved Vesterhavet 1. gang

DKK International udstilling på Bornholm, disse to dejlige bamser blev BIR 
& BIM begge dage, Sennetta´s Columbo & Hathin´s Magnificent Miss Melanie

http://www.bernerpladsen.dk


43

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
Hanne Bank Pedersen
Alidas vej 11
8700 Horsens 
25215166 
hannebank@stofanet.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Heidi Dahl Jensen
25 53 16 60
heidi_1976@icloud.com 

Bestyrelsesmedlem
Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Gitte Nielsen
20 66 47 41 
gitte@elmebjerg.dk

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

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

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

Berit Bang-Jensen
28 93 53 63 
berit@bb-berner.dk

Ib Frost
28 60 44 06
Ib.frost@bbsyd.dk

Udstillingsudvalg
Jeanette Damm Lerskov
21 63 0212
jeanette.lerskov@gmail.com

Janne Klitgaard
20 21 20 61 / 86 57 93 92
xukayo@xukayo.dk

Nicole Hecksher
41 61 44 88
NIHEC@dongenergy.dk

Gitte Nielsen
20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk

Fie Basbøll
25 17 90 49
fie.basboll@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

Rikke M. Mollerup
25 32 46 48
berner_azuro@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

mailto:info@berneremma.com
mailto:janne-klitgaard@danbolig.dk
mailto:berit@bb-berner.dk
mailto:xukayo@xukayo.dk
mailto:louisen@live.com
mailto:hannebank@stofanet.dk
mailto:info@berneremma.com
mailto:finn.katberg@privat.dk
mailto:fruenshoej@hotmail.dk
mailto:bernerbladet@gmail.com
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Udstillingskalender 2015 / 2016

Udstillingskalender 2015 / 2016

DBSK = Dansk Berner Sennen Klub
DKK = Dansk Kennel Klub 

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

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

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

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

2015
Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist
10.10.2015 Aars Marit Sunde NO DBSK UDLØBET
31.10 2015 Herning Georg Kostopoulos GR DKK UDLØBET
01.11 2015 Herning Guido Schäfer DE DKK UDLØBET
21.11.2015 Strib Kresten Scheel DK DBSK 19.10 2015

2016
Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

23.01 2016 Nyborg Regula Bürgi  CH DBSK 21.12 2015

24. 01 2016 Nyborg Einar Poulsen  DK DBSK 21.12 2015

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

20.03 2016 Slagelse Tania Nygård  FIN DBSK 15.02 2016

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

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

14/15/16. 
05 2016

Køge Kommer senere DKK Kreds 
2

10.06 2016 Vejen Gunnar Nymann  DK DKK 09.05 2016
Anden frist  
(kun online)
17.05 2016 kl. 8.00
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Udstillingskalender 2015 / 2016

Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

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

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

25.06 2016 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Helen Davenport-Willis  
GB
Zoltan Baffia  HU

DBSK 23.05 2016

26.06 2016 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Zoltan Baffia  HU  
Helen Davenport-Willis  
GB

DBSK 23.05 2016

13.08 2016 Bornholm Hanne Laine Jensen, 
DK

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

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

20/21.08  
2016

Vamdrup Kommer senere DKK Kreds 
4

17.09 2016 Hillerød Hassi Assenmacher-
Feyel, D

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

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

01.10.2016 Aars Birgitte Schjøth  DK DBSK 28.08 2016

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

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

19.11.2016 Strib Astrid Indrebø  NO DBSK 17.10 2016

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

21. August 2015 DKK International udstilling i Vejen, 
Sennetta ś Columbo Bedst i Racen, og Bedst i gruppen 3

Flotte og dejlige (Lady) Alma 9 md., som elsker at tage sig 
et lille hvil på de borde og bænke, vi møder på vores ture

Werner Wix Wanted Dearly, kaldet Basco - Leg med bøje Kjær ś Dancing With Charlie, 3 år

Bellog’s Karla og Bellog’s Loggie  
skal hjem fra skoven

Billeder
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Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Er gældende pr 1. 1. 2015
Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Afsender
Frank Andersen · Vinkelager 14, Grejs · 7100 Vejle

Werner Wix Wanted Dearly, kaldet Basco
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