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Indhold mm

Udgivelser og deadlines i 2018: Marts - 10. februar, maj - 10. april, august - 1. juli, oktober - 
10. september, december - 10. november.

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

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

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

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

Klubbens hjemmeside: www.berner-sennen.dk

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

e-mail: maria_harthin@hotmail.com / formand@berner-sennen.dk
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Fotokonkurrencen
Forsiden
Skønne Rufus (Balthazar af Orø) indsendt af  
Lajla Brokholm

Bagsiden
Caesar fanget i en solstråle i skoven indsendt 
af AnneKatrine Halvorsen

Begrundelse
Forsiden: En rigtig flot hund på strandtur en 
dejlig solskinsdag.
Bagsiden: Et skønt billede af en super flot hun.
 Jane
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Så er efteråret overstået, og vi kan se frem til 
julen og vinteren.  Og derefter har vi så vores 40 
års jubilæum, som fejres med to store udstillings 
weekender, i henholdsvis Hasmark og Hanst-
holm.

I det nye år mangler vi en ny sponsor for de 
gode historier i Berner Bladet, da Lasse Olsen 
og Gitte Suhr, der hidtil har stået for sponsora-
tet, har meddelt at de stopper efter dette blad. Vi 
har været glade for den støtte de har givet og vil 
hermed takke dem for indsatsen. 

Og mens vi er ved opsigelserne har jeg (Lars 
Bibby) meddelt den øvrige bestyrelse at Ber-
nershoppen søger ny ejer. Jeg startede med Jule-
udstillingen i 2005, og har været på næste alle 

vore DBSK udstillinger lige siden. Så mens det 
endnu er sjovt, og ikke en pine, vil jeg gerne 
overdrage Bernershoppen til nye ejere og ideer. 
Jeg stopper senest med Juleudstillingen 2018.

Og så må vi jo lige huske på at vi i foråret 2018 
holder General Forsamling. Så nu er det måske 
på tide at tænke på, om der er nogen af jer med-
lemmer der kunne tænke sig at stille op til be-
styrelse eller ASU. For husk, det drejer sig ikke 
kun om hvad klubben kan gøre for jer, men også 
om hvad I kan gøre for Berner Sennen.

Til sidst vil vi gerne ønske jer alle en God Jul og 
et Godt Nytår.
På bestyrelsen vegne

Lars Bibby 

Barney nyder livet i sandkassenSkovlundens Anton 11 uger
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Generalforsamling

Generalforsamling

Der indkaldelse hermed til generalforsamling i 
Dansk Berner Sennen Klub 

Tid: Lørdag den 14. april 2018 kl. 13.00
Sted: Søndergade 41, 5500 Middelfart.
Alle medlemmer af DBSK kan deltage, stemmeberettige er medlemmer,  
der er medlem pr. 31.12.2017 og ikke er i kontingentrestance.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab for klub og kræftkonto til 

godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
7. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent
8. Behandling af indkomne forslag
9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse, suppleanter, avls- og sundheds-

udvalget og suppleanter her til
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
Jens Utke Ramsing
Maria Harthin Andersen
Werner Bartsch
Tine Ringgaard

Forslag til behandling på generalforsamlingen og kandidater til bestyrelse og 
avlsråd skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen (ved sekretæren) i hænde  
senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs.  
lørdag den 3. marts 2018

Sekretærens adresse er: Tine Ringgaard, Rytterkrogen 4, 3520 Farum eller 
sekretaer@berner-sennen.dk
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

2017 går allerede på hæld – jeg syntes kun lige 
det er begyndt…. Men så kan vi da se frem til 
sne, jul, hygge og ferie.

Årets forside er på vej til afstemning på face-
book – kig forbi vores facebook side og afgiv din 
stemme på den forside du syntes har været årets 
bedste! Der er deadline for afstemning den 10. 
januar 2018.

Hvem der vinder årets forside, offentliggøres på 
hjemmesiden og i næste blad. Præmien for årets 
forside vil blive udleveret på Nyborg udstillingen 
i januar (såfremt vinderen kommer der, ellers 
bliver præmien selvfølgelig sendt hjem til vin-
deren).

Bladets bedste historie er historien om at vi 
gerne vil dele vores aller største dage med vo-
res hunde – men at det jo ikke altid kan lade 
sig gøre – og om hvordan fremmede berner ejere 
stiller deres hunde til rådighed så dagen alligevel 
bliver fuldendt.

Fællesskabet med vores hunde og deres ejere er 
fantastisk.

Årets hunde
Husk at I skal indsende billeder af de hunde, der 
er placeret som henholdsvis nr. 1-2-3 i de for-
skellige klasser i LP og rally, samt de 10 bedst 
placerede hitlistehanner & -tæver, Årets Vetera-
ner 1, 2 og 3 hanner & tæver og Årets Avlshan-
ner og Avlstæver 1, 2 og 3  
Husk at skrive det navn på hunden som I ønsker 
skal stå sammen med nummeret på hitlsten  – 
samt eventuelle titler hvis de ønskes medtaget.
Billederne sendes til redaktionen senest d. 31/1 
2018 til bb@berner-sennen.dk
Slutteligt vil jeg ønske jer alle en fantastisk jul 
og nytår – pas godt på jer selv, hinanden og vo-
res 4 benede 
På glædeligt gensyn i 2018 Nefer

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

B
ladets bedste histo

ri
e

Bernershoppen

www.bernershoppen.dk

Bernershoppen søger ny ejer

Efter 12 år er det på tide med friske kræfter. 
Så derfor søges ny ejer til at overtage Ber-
nershoppen, senest ved udgangen af 2018. 

Kontakt mig i Bernershoppen på vores ud-
stillinger, eller på tlf. 40681504, på mail 
lars@bibby.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. Hunde over 12 år slettes automatisk 
pr. 1.1.2018. Såfremt de stadig lever,  
bedes dette meldes ind på overstående 
mail adresse.

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

Klaverhoeve
Bellog's Elsie

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

Kimberlee
Maglód-Falvi Iq Joker 
Junior

Bernerhøjen's Britnei 
Bella 

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

05/12/05 Tæve Ber Moscow's Janis 
Joplin 'Mcgee'

Ponto Ber Moscow's Elvira 
Madigan

05/12/05 Han Ber Moscow's 
Pontoppidan

Ponto Ber Moscow's Elvira 
Madigan

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

Hennumkroken
Tertzo's Waikoloa

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

Fellow, Chino
Duevangs Qrystal Lady

01/01/07 Tæve Ber Moscow's Nikoline 
Werdelin

Tiviniro's Harley Davies Ber Moscow's Elvira 
Madigan

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

Født Køn Navn Far Mor
01/01/07 Tæve Ber Moscow's Thilde 

Telemark
Tiviniro's Harley Davies Ber Moscow's Elvira 

Madigan
01/01/07 Han Ber Moscow's 

Trampedak
Tiviniro's Harley Davies Ber Moscow's Elvira 

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

Coach
Favitea's Lamonique

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

Fellow, Chino
Bernerhøjen's Jill

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

Bernerhøjen's Jill

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

Bernerhøjen's Jill

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

Rijkenspark
Tertzo's Tinkerbell

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

Favitea's Petrea

Still going strong

Tertzo ś Out For Justice (Viggo), Staugaard ś Aura Falaura (Laura), Pa Di Sinclair ś Mercedes (Dagmar) 
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Still going strong 

Født Køn Navn Far Mor
11/12/07 Han Vollenweider's Lucas Fensholt's Jolly Good 

Fellow, Chino
Tertzo's Moonflower

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

Apoletano's Unsolved 
Mysteri

Tertzo's Waikoloa

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

Apoletano's Unsolved 
Mysteri

Tertzo's Waikoloa

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

Apoletano's Unsolved 
Mysteri

Tertzo's Waikoloa

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

Tertzo's Xiera

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

Zuizui's Goldy

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

Warren Diesel V.'t 
Rijkenspark

Tertzo's Moon-Shine

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

Lord Legolas av Hiselfoss Tertzo's Michigan

17/10/08 Han Pa-Di Sinclair's 
Eternity

Indian Hills Heir To The 
Throne

Apoletano's Only You In 
My Heart

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

Warren Diesel V.’t 
Rijkenspark

Tertzo’s Moon-Shine

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

Lord Legolas av Hiselfoss Tertzo’s Michigan

Barneys dejlige buskede bryst er godt for  
katten Bamse, der nyder at putte sig der Barney på tur med en af sine venner - Albert
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Ny veteran på Still Going Strong Listen

Ny veteran på Still Going Strong Listen
Ny veteran på Still Going Strong Listen

Multi Champion Pa-Di Sinclair’s Eternity født d. 
17.10.2008
Far: Indian Hills Heir To The Throne 
Mor: Apoletano’s Only You In My Heart

2017 går på hæld, og vi Helle og Hans Peter 
Sinclair, vil gerne ønske alle Berner venner og 
hvalpekøbere en glædelig jul, og et godt nytår.
Vi kan se tilbage på et år hvor vores D (4) kuld d. 
18.12.17 bliver 10 år, Duke, Darki og Nora lever 
alle i bedste velgående, turene de er på er blevet 
kortere, men tager sikkert samme tid, da man 
kan jo godt være lidt stivbenet når man ældes.

Vores gamle Babette er nu 11 år og 4 mdr. Hen-
des bror Basse sov stille ind på hans yndlings-
plads. Familien fandt ham en morgen de stod 
op, han lå så stille og fredsfyldt fortalte de. Han 
blev 11 år.

Ebony fra vores H kuld blev veteran d. 27.05.17 
Ebony er den eneste som er tilbage fra vores H 
kuld.

Og vores I kuld blev veteraner 15.09.17 Alle i 
kuldet lever, undtagen vores elskede Frigg som 
gik bort alt for tidligt pga. Borealis. Thor nåede 
at blive veteran, men måtte bøje sig for kræften 
d. 13.10.17

Vi glædes med alle fra vores opdræt som lever, 
og til jer der ikke er mere, jer har vi stadig i vores 
hjerter, I er ikke glemt, men i får lov til at hvile 
i fred, og vi nyder i stilhed alle de fantastiske 
minder vi har haft med jer

Hilsen fra 
Peter & Helle

Kennel Pa-Di Sinclair’s
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Nyt fra aktivitetsudvalget 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

Så er der nyt fra aktivitetsudvalget. Der har væ-
ret holdt trænerseminar for de forskellige Berner 
sennen trænings pladser i Danmark. Trænerse-
minaret til 2018 er allerede nu ved at blive plan-
lagt, og vi håber på at flere trænings pladser kan 
deltage næste år. Det er en rigtig god mulighed 
for at tale sammen med andre instruktører om 
hvordan det fungerer på deres pladser. 
 
Fremadrettet er der planlagt intro til hundemas-
sage i januar 2018 - Der denne gang  afholdes på 
Sjælland, tilmelding er gennem hundeweb. 
 
Juni 2018 er der klubudstilling i Hasmark hvor 
der vil være både rally og lydigheds prøver. Beg-
ge prøver vil være lukkede prøver dvs de er kun 

for Berner Sennen. Det er muligt allerede nu at 
tilmelde sig gennem hundeweb. Hvem dommer-
ne er, er ikke fastlagt i nu. 

Klubudstillingen vil have præg af at Dansk Ber-
ner sennen klub har jubilæum, så vi håber I 
kommer og er med til at fejre den. 

Årets hunde
Husk at I skal indsende billeder af de hunde, der 
er placeret som henholdsvis nr. 1-2-3 i de for-
skellige klasser i LP og rally. Billederne sendes 
til redaktionen senest d. 31/1 2018 til 
bb@berner-sennen.dk

Med venlig hilsen 
Mette Ejsing 

Indbydelse!

Kære alle Lydigheds- og Rally-udøvere. 
Tusind tak for et skønt lydigheds og rally år 
der er gået. Det er skønt at se som flere be-
gynder at “dyrke” sporten.
 
I den forbindelse vil det være os en stor glæ-
de at invitere alle LP og rally udøvere på hit-
listerne fra 2017 til præmieoverrækkelse i 
Nyborg idræt og fritidscenter, Storebæltsvej 
13-15, 5800 Nyborg lørdag d 20/1-2018. 
Præmieoverrækkelsen vil ske lige efter endt 
udstilling. 

Vi håber I har lyst til at tage Jeres hunde med 
så vi kan få nogle skønne billeder af jer. 

Der er rosetter til de 3 første på hver liste, 
samt præmier til alle. 
 

Kan I desværre ikke deltage denne dag og 
modtage Jeres præmie så skriv en mail til 
hannebank@stofanet.dk dette gælder også 
hvis I får en anden til at modtage præmien 
for Jer. Vi vil gerne undgå at præmierne bliver 
væk, som det desværre skete sidste år. Dem 
der ikke bliver afhentet vil blive medbragt til 
Hasmark 2018. 

Send også endelig et billede ind hvis I er pla-
ceret som en af de 3 bedste på hitlisterne til 
Berner bladet bb@berner-sennen.dk inden d 
31/1-2018. 

Sidste frist for at indsendelse af  resultater til 
hitlisterne er d 19/11 2017, og kort tid derefter 
er de endelig lydigheds og rally hitliste resul-
tater at finde på Dansk Berner Sennen Klubs 
hjemmeside. Umiddelbart derefter bliver der 
bestilt præmier hjem. 
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Tilbage til rødderne – vognkørsel i DBSK 

Aktivitetsudvalget arbejder i øjeblikket med at 
få mere gang i vognkørsel som aktivitet i DBSK.

Aktivitetsudvalget samler erfaringer fra nogle af 
de bernerfolk, som har været eller stadig er ak-
tive med vognkørsel, og fra vore søsterklubber i 
andre lande. Tanken er at se om vi kan få lavet 
nogle officielle arbejdsprøver/vognkørselsprøver 
i DBSK.
 

Der er i vores medlemsskare stor velvilje til at 
dele informationer. Har du viden om vognkørsel, 
som du mener vi alle kan gavne af, eller har du 
lyst til at lave et stykke arbejde for at vognkørsel 
kommer i gang i netop din del af Danmark, så 
skriv meget gerne til Gitte Høy Nielsen på gitte@
berner-sennen.dk

Gennem tiden har der været gang i vognkørsel 
forskellige steder i landet og mange har haft det 
som en god interesse at mødes med ligesinde-
de og aktivere hundene med vognkørsel. Når vi 
kigger rundt i andre lande og i specialklubber for 
Berner Sennen, så ser vi at vognkørsel ”dyrkes” 
både på hyggeplan og som konkurrencesport.

Vognkørsel som konkurrencesport har ikke været 
en mulighed i Danmark, men enkelte bernerfolk 
har taget turen til Sverige og har deltaget i kon-
kurrencer som Svenske Sennen hund Klubben 
har arrangeret. På www.berner-ekvipagen.dk har 
Lotte Gabrielsen en guldgrube af informationer 
for jer, der kunne tænke jer at komme i gang. 

Svenske Sennen hund klubben havde ”Arbejds-
prov” d. 14.-15. oktober i Ängelholm og her var 
medlemmer af aktivitetsudvalget på besøg og 
fik indblik i afvikling af deres officielle prøver 
og skabt kontakt til nogle af de mennesker som 
står for vognkørsel i Sverige. I Sverige har man 
mere end 20 års erfaring med afvikling af ar-
bejdsprøver.
 
I øjeblikket arbejder vi sammen med DKK på at 
se, om der kan skabes et grundlag for at indføre 
officielle arbejdsprøver i DBSK.

På aktivitetsudvalgets vegne
Gitte Høy Nielsen

Nyt fra aktivitetsudvalget
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Billeder

Billeder

2 søskende der mødes og nyder morgenstunden. 
Berlemo’s Babuska og Berlemo’s Brio  

(kaldet Carlos)

Ôreghegyi-Mackó Olivia / Liva på Børkop Vandmølle

Mååål - Barney sidder i nettet

Pa-Di Sinclair’s Duke Of Mysteri (Duke)  
Han bliver 10 år 18.12.2017

Fensholts Quark og Fensholts Que Viva La Vida 
slapper af i Herning
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget

Udstillingsudvalget vil gerne sige tak til jer alle 
for et forrygende udstillings år. 
Året er når man ser tilbage gået meget stærkt, 
fyldt med dejlige oplevelser. 

Vi har haft den store fornøjelse at byde velkom-
men til mange nye udstillere og jeres dejlige 
hunde. 

Året har desværre også bragt sorg i flere hjem, 
da vi har måtte sige farvel til flere af vores ud-
stillingshunde i 2017. 

Udstillingsudvalget vil derfor gerne benytte det-
te nummer af  Berner Bladet til at sende en hil-
sen til de berørte familier.

I udstillingsudvalget har vi kæmpet med for lidt 
hænder i sidste halvår af 2017, men det lysner 
igen. 

Jens Ramsing er trådt ud af udvalget. Jens vil 
fortsat være bindeled mellem udstillingsudval-
get og klubbens bestyrelse.

Nye medlemmer i udstillingsudvalget er :
Randi Bjørn og Lisbet Ramsing. Vi byder dem 
begge velkommen og glæder os til samarbejdet.
Vi ser frem til at få flere hænder i udvalget og 
glæder os til at få taget fat på nogle af de opga-
ver vi gerne ville søsætte i forbindelse med vores 
jubilæumsår men også fremadrettet. 

Vi har haft besøg af dommere fra Finland, Sve-
rige, USA og Danmark i det forgangne år. Dom-
merne har følt sig meget velkomne i vores klub. 
De fleste af dommerne er meget søde til at imø-
dekomme vores anmodning om at sende os en 
beskrivelse af hvad de syntes om vores hunde. 
Som I allerede har læst så er det ikke altid kun 
rosende ord, ind i mellem bidrager de med kritik
af vores hunde, som vi kan tage til efterretning.

Der har igen i år været fremgang i antal tilmel-
dinger til udstillingerne.

Det er fantastisk at vi gang på gang kan samle 
så mange udstillere og hunde til vores udstillin-
ger.  

Hitlisterne er færdige. Resultaterne af Årets 
konkurrencer er regnet sammen og vi kan 
præsentere hvilke hunde og opdrættere der har 
gjort det allerbedst i udstillingsringen i 2017. 
Resultaterne er lagt op på klubbens hjemmesi-
de www.berner-sennen.dk samt fra side 16 i 
dette blad.

Billeder til Berner Bladet af Årets  
bedst placerede Hunde
For at vi alle kan nyde de smukke hunde der 
udmærkede sig i 2017, bedes ejerne af de ti 
bedst placerede hitlistehanner & -tæver, Årets 
Veteraner 1, 2 og 3 hanner & tæver og Årets 
Avlshanner og Avlstæver 1, 2 og 3 sende bil-
leder med hundens navn og titler ind til: Ber-
ner Bladets redaktør Nefer Johansen-Ossian på  
bb@berner-sennen.dk senest d. 31. januar 2018. 

Er man i tvivl om sin placering eller vil man bare 
følge med, kan man se hitlisten på 
www.berner-sennen.dk.
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Nyt fra udstillingsudvalget

Jubilæumsåret skydes i gang med den første 
udstillinger i 2018
Det nye år starter når DBSK, holder dobbelt-
udstilling i Nyborg, Nyborg Idrætspark, Store-
bæltsvej 15, 5800 Nyborg den 20. og 21. janu-
ar 2018. Dommerne er Hedd Richards, GB og 
Christine Mann,USA

I Nyborg vil der traditionen tro efter udstillingen 
lørdag uddeles Hitlistepræmier til udstillings-
lydigheds- og rally hunde. Udvalget vil være 
vært ved et glas vin, når vi laver en festlig af-
slutning på dagen med kåring af Årets Berner 
– vi håber at se så mange som muligt til denne 
festlige fejring. 

Vi prøver stadig i udstillingsudvalget at få lavet 
en aftale med et hotel i Nyborg, det er i skrivende 
stund ikke faldet på plads. Når og hvis det lyk-
kes, så vil udstillingsudvalget give besked via 
Facebook. 

Husk at i kan bruge jeres værdikuponer til at 
bestille gaver hos Weidinger Glas. Kig på hjem-
mesiden og send en mail til gitte@elmebjerg.dk 
senest d. 16-12-2016, så medbringer jeg bestil-
lingerne til Nyborg. http://www.weidingerglas.
dk/Forside 

Udstillingsgebyrer 2018
I 2018 stiger gebyret for at deltage på udstillin-
ger.

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

Barn og Hund konkurrencer 2018
Der bliver i 2018 Barn og hund konkurrence på 
udstillingerne i henholdsvis Otterup og i Strib. 

Barn og Hund er en konkurrence, hvor børn vi-
ser deres formåen med hundene frem i ringen. 
Børnene vil blive delt op efter alder, hvis der er 
mange deltagere. 

Hold 1: er åben for deltagere fra de kan gå med 
hund, til og med 8 år.
Hold 2: er åben for deltagere, der er fyldt 9 år, 
til og med 15 år.

Nu er der kun tilbage i dette nummer af Berner 
Bladet at hele udstillingsudvalget siger tusind 
tak til jer alle sammen for jeres store opbakning. 
Alle vores frivillige hjælpere der gentagne gange 
i løbet af året stiller deres hjælp til rådighed. Vi 
sætter stor pris på jeres hjælpsomhed og håber 
at vi i 2018 kan gøre brug af den igen. 
Uden hinanden var ingen af os noget, så tak for 
jer alle og jeres hunde.
Udstillingsudvalget vil gerne ønske jer alle en 
rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringen-
de 2018. Vi håber naturligvis at I alle kommer 
godt og sikkert ind i det nye år. 
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invitation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag d. 28. december 2017 er Bernerpladsen 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 medlemmer og medlemmer af alle 
klubbens træningspladser. 

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

Sidste tilmelding af hensyn til den endelige planlægning er tirsdag d. 26. december 
kl. 18.00 (gerne pr. mail) 
 
Yderligere oplysninger og tilmeldinger  
Bent Jacobsen 
40 35 51 90 
E-mail: julius_samson@hotmail.com 
 

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

Bernerpladsen Als og Sundeved  

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

  

invitation
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Hitlisten 2017

Hitlisten 2017

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

07810/2009 Sennetta's Columbo Nicole Hecksher Olsen 105 5
00771/2014 Harthin's O'Neill Anni Smedsgaard 93 5
00715/2012 Berner-Emmas Grand Gismo Karin Nielsen 88 5
00772/2014 Harthin's Orlando Linda Hjort 79 5
13075/2010 Harthin's Magic Mojo Anne Harthin Andersen 72 5
17094/2015 Bernljungens GB's Filur Monica Østergaard Rasmussen 71 5
21220/2008 Pa-Di Sinclair's Eternity Lasse Olsen 70 5
06871/2015 Harthin's Quarterback Nicole Hecksher Olsen 69 5
02509/2016 Aslaug's Sixten Sparre Inger Kristine Nielsen 67 5
16279/2015 Berner-Emmas Quest for Quasimodo Karin Nielsen 67 5
05886/2014 Prima-Sennen's Dexter of Kimberly Lisbeth Mikkelsen 67 5
08264/2014 Lady Xiera's Pepsi Heidi Pedersen 66 5
08843/2009 Maroussia Otzo King of Forest Finn Katberg 65 5
00466/2013 Tjofselinas Z Derio Mona Bundgaard Jensen 65 5
11611/2014 Kannehill's Barney Tenna Ernst 60 5
00508/2017 Kaimon Gerheil Earth Wind And Fire Nicole Hecksher Olsen 59 5
05138/2012 Kjær's Dancing With Charlie Joanna Gram Mandau 57 5

Pa-Di Sinclair’s Babette 11,4 år, nyder en dejlig efterårsdag 
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Hitlisten 2017

10925/2016 Kristianslyst ś Dexter Bettina Langhoff 49 5
19242/2016 Lady Xiera's T-Rex Heidi Pedersen 48 5
14182/2016 Maestro Jak z Obrazka Henrik Andreassen 45 5
12819/2010 Tertzo's Out For Justice Britta Staugaard Mortensen 38 5
21357/2009 Amazing Tiklo's Asterix Michael Adamsson 37 3
03023/2017 Our Future z Deikowej Doliny Jeanette Jensen 35 4
18375/2010 Amazing Tiklo's Bronco Billy Inger Kristine Nielsen 33 5
01395/2015 Berner-Emmas Nelson M. Never Again Sheila Hornstrup 33 5
06140/2014 Fruenshøj's Adorable Rufus Erika Bromose 32 5
07042/2013 Fortuneia Uncle Athos Anni Smedsgaard 29 4
07383/2016 Amazing Tiklo's Geronimo Britt Degn Nielsen 28 5
11533/2015 Berner-Emmas Octavius The Dark 

Guy
Karin Nielsen 28 5

17602/2016 Magnat Source of Happiness Sheila Hornstrup 27 5
00284/2008 Bel'royal's Lauritz Anette Rotbøll Nielsen 26 3
05599/2016 Öreghegyi-Mackó Pistacchio Susanne Gregersen 26 4
11292/2016 Batman Christian Ljørring 25 4
16471/2011 Tertzo's Kichiro Kenji Lis Hansen 25 4
04712/2015 Terplinggaard's Yoyo Susanne Gregersen 25 5

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

13076/2010 Harthin's Magnificent Miss Melanie Anne Harthin Andersen 95 5
05311/2016 Werner Wix Xtraspecial Fie Basbøll 89 5
17041/2008 Berner-Emmas Babette Karin Nielsen 88 5
12201/2011 Harthin's Nobody Like Nathalie Anne Harthin Andersen 81 5
05893/2014 Prima-Sennen's Duchess of Kimberly Susanne Randløv Petersen 79 5
06873/2015 Harthin's Queen of Hearts Susanne Randløv Petersen 78 5
10869/2012 Kristianslyst 's Becca Charlotte Tams Skanborg 75 5
17154/2009 Banehaven's Fillis Filua Mai-Britt Juhl 74 5
19448/2016 Vida Valentina av Hiselfoss Helle Sørensen 72 5
00529/2017 Kaimon Gerheil Emily Vivian Lok Olsen 71 5
08271/2014 Lady Xiera's Paprika Pia Skaarup Larsen 71 5
18377/2010 Amazing Tiklo's Balu Magic Gitte Høy Nielsen 65 5
16281/2015 Berner-Emmas Queen of Them All Joan Damgaard-Iversen 64 5
14934/2014 Öreghegyi-Mackó Olivia Gitte Høy Nielsen 53 5
06305/2016 Berner-Emmas Soffi Simply The Best Mai-Britt Juhl 52 5
12909/2009 Kjær's Mamma Mia Charlotte Tams Skanborg 52 5
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Hitlisten 2017

15044/2006 Pa-Di Sinclair's Babette Helle Sinclair 50 4
15841/2014 Lady Xiera's Rihanna Gitte Nielsen 50 5
08872/2016 Enya Kirsten Frandsen 48 3
04718/2012 Pa-Di Sinclair's Mercedes Britta Staugaard Mortensen 45 5
08733/2016 Staugaard ś Arabella Capella Birgit Støttrup 44 5
15691/2012 Berner-Emmas Inci Renanya Karin Nielsen 43 5
16520/2016 Fensholt's Pandora Bodil Raskmark 43 5
12138/2016 Alabama Henning Hede Jensen 40 5
19906/2013 Kristianslyst ś Coco Chanel Charlotte Tams Skanborg 40 5
07606/2016 Terplinggaard's Ciri Susanne Gregersen 40 5
08410/2008 Moon Sister's Crazy Corine Mette Hegelund 39 5
08739/2016 Staugaard ś Aura Falaura Britta Staugaard Mortensen 37 5
16521/2016 Fensholt's Penelope Dorte Hammerich 35 5
11213/2013 Bernerdalens Lakka Inge Bibby 34 5
14979/2016 Berner-Emmas Tallulah Day Karin Nielsen 34 5
18140/2010 Lady Xiera's Iluna Louise Hoff Lauridsen 32 5
18835/2015 Terplinggaard's Atilla Susanne Gregersen 29 4
13327/2015 Berner-Emmas Pure Grumpy Annette Bonde Larsen 28 4
02598/2017 Fantasia Bernenska Dolina Dorte Hammerich 28 5
08776/2010 Vipsennen Xola Vivi Petersen 28 5
15005/2009 Berner-Emmas Cleo Child of Denzel Karin Nielsen 27 2
15459/2015 Möllelyckans Esther Lis Gøtche Østergaard 27 5
15573/2014 Kjær's Enya Jens Lund-Kristensen 26 5
16924/2015 Vipsennen Vinnie Vivi Petersen 26 5
15550/2012 Lady Xiera's Moneypenny Louise Hoff Lauridsen 25 3
06877/2015 Harthin's Quilla Anne Harthin Andersen 25 5
04563/2016 Swisshearts Audrey Hepburn Johnny Rasmussen 25 5

Veteranhanner 
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2017)

07810/2009 Sennetta's Columbo Nicole Hecksher Olsen 105 5
21220/2008 Pa-Di Sinclair's Eternity Lasse Olsen 70 5
08843/2009 Maroussia Otzo King of Forest Finn Katberg 65 5
00284/2008 Bel'royal's Lauritz Anette Rotbøll Nielsen 26 3
21357/2009 Amazing Tiklo's Asterix Michael Adamsson 14 1

Tæver (fortsats)
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Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2017)

17041/2008 Berner-Emmas Babette Karin Nielsen 88 5
17154/2009 Banehaven's Fillis Filua Mai-Britt Juhl 55 5
12909/2009 Kjær's Mamma Mia Charlotte Tams Skanborg 52 5
15044/2006 Pa-Di Sinclair's Babette Helle Sinclair 50 4
08410/2008 Moon Sister's Crazy Corine Mette Hegelund 39 5
15005/2009 Berner-Emmas Cleo Child of Denzel Karin Nielsen 27 2
22022/2007 Astra Anne Marie Jacobsen 14 3
03378/2008 Swiss Beauty's Cameron Diaz Louise Andersen 8 1
06460/2008 Lady Xiera's Shelly Pia Skaarup Larsen 7 1
10137/2009 Aslaug's Ophelia Aslaug Teislev 4 2
07607/2009 Favitea's Beauty Vibeke Kamper Lorentzen 4 2

Årets opdrætter

Kennel Point Antal 
hunde

Ejer

1 Harthin's 426 5 Anne, Maria & Peter Harthin Andersen
2 Berner-Emmas 359 5 Karin Nielsen
3 Lady Xiera's 267 5 Pia Skaarup Larsen
4 Pa-Di Sinclair's 165 3 Helle & Hans Peter Sinclair
5 Kristianslyst 164 3 Charlotte Tams Skanborg
6 Amazing Tiklo's 163 4 Tine Kloster
7 Prima-Sennen's 146 2 Susanne Randløv Petersen
8 Kjær's 135 3 Lise Kjær
9 Sennetta's 105 1 Jens og Lisbet Utke Ramsing
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Hitlisten 2017

Årets avlshan

Navn Point Antal 
afkom

Ejer

1 Sennetta's Columbo 390 5 Nicole Hecksher Olsen
2 Harthin's O'Neill 190 3 Anni Smedsgaard
3 Maroussia Otzo King of Forest 169 3 Finn Katberg
4 Ola Odelsgutt av Hiselfoss 167 2 Gro Solberg
5 Algrand Berni Vashington 163 3 Andrina Tunaityté
6 Harthin's Magic Mojo 146 2 Anne Harthin Andersen
7 Mountmagic's Quest For Fire 131 2 Bart & Simone Nagel
8 Laslo vom Bergfelder Land 126 2 Else-Marie Kolding-Jacobsen
9 Riccarron Oscar Delarenta 105 1 Satu Ylä-Mononen
10 Conte Veneto Heart Breaker 100 3 Carol Arbuthnot

Årets avlstæve

Navn Point Antal 
afkom

Ejer

1 Harthin's Nobody Like Nathalie 344 5 Anne, Maria & Peter Harthin Andersen
2 Sennetta's Keep In Touch 248 3 Anne, Maria & Peter Harthin Andersen
3 Lady Xiera's Shelly 169 3 Pia Skaarup Larsen
4 Harthin's Kimberly 146 3 Susanne Randløv Petersen
5 Sund Brusgaard Ella 135 3 Tine Kloster
6 Berner-Emmas Berta 131 2 Karin Nielsen
7 Kaimon Gerheil Alice 130 2 Moonica Randmaa
8 Berner-Emmas Babette 160 2 Karin Nielsen
9 Kjær's Mamma Mia 115 2 Charlotte Tams Skanborg
10 Soffi 115 2 Karin Nielsen
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LP – Hitliste 2017

LP – Hitliste 2017

LP1

Nr Hund Fører Point
1 Werner Wix Wanted Dearly Lene Hadbjerg Sørensen 189,5
2 Berlemo ś Babuska Lenette Lyngbye Bendtsen 189
3 Bernerhøjen ś Gucci Mette Ejsing 188
4 Hansennen ś The One And Only Marianne Rasmussen 186,5
5 Lady Xiera ś Potpourri Kirsten Anker Nielsen 185,5
6 Kwanita Lady Alma Mette Esther Hansen 172,5
7 Glade Bernere Tara Ulla Hobert 141,5

LP2

Nr Hund Fører Point
1 Aslaug ś Ophelia Aslaug Teislev 249
2 Vipsennen ś X-Treme Lilo Tove Jensen 199
3 Dalaleds Qisa Karin Rasmussen 169

Rally Hitliste 2017
Rally Begynder

Nr. Hund Fører Point
1 Kjær ś Faith No More Birthe Gram 100
2 Berlemo ś Basia Maibrit Maagaard 100
3 Tertzo ś Kazue Lotus Ulla Hobert 100
4 Glade Bernere Tara Ulla Hobert 98
5 Lady Xiera ś Lost and Found Michael Thomsen 97
6 Berlemo ś Aragon Joanna Gram 97
7 Rico Suave Av Sennenlio Joan Ohlsen Kjeldsen 97
8 Tertzo ś Kazuya Kenta Fie Basbøl 96
9 Werner Wix Wanted Dearly Lene Hadbjerg Sørensen 89
10 Aslaug ś Pinja Mogens Johansen 87
11 Nice Leckei Van De Klaverhoeve Bent Jacobsen 84
12 Lady Xiera ś Homemade Honey Tina Thomsen 82
13 Lady Xiera ś Maggie Mayflower Louise Hoff Lauridsen 79
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Rally Hitliste 2017

Nr. Hund Fører Point
14 Bernerhøjen ś Izza The Grateful Hanne Tiegel 72

Rally Øvet

Nr. Hund Fører Point
1 Berlemo ś Aragon Joanna Gram 98

2 Lady Xiera ś Homemade Honey Tina Thomsen 94

3 Kjær ś Lucy In The Sky With Diamond Birthe Gram 86

4 Lady Xiera ś Loppe Bodil Nordam 85

5 Lady Xiera ś Lost and Found Michael Thomsen 83

6 Berlemo ś Basia Maibrit Maagaard 83

7 Kjær ś Faith No More Birthe Gram 80

8 Tertzo ś Kazue Lotus Ulla Hobert 76

Rally Ekspert

Nr. Hund Fører Point
1 Vipsennens X´Treme Lilo Tove Jensen 100
2 Berlemo ś Aragon Joanna Gram 97

3  Kjær ś Dancing With Charlie Joanna Gram 97

Rally Champion

Nr. Hund Fører Point
1 Vipsennens X´Treme Lilo Tove Jensen 72
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Siden sidst har vi fået afholdt vores avlsbeskri-
velsesarrangement. Arrangementet blev afholdt 
i Odense d. 30.09.2017. De tre dommere Dr. Nor-
bert Bachmann, Herman Josef Gerhards og Bir-
gitte Gothen fra henholdsvis Tyskland og Dan-
mark var inviteret til at beskrive vores hunde, og 
gjorde et flot stykke arbejde. En stor tak til alle 
tre dommere.

Dagen startede kl. 9.00 og 15 hunde blev frem-
vist frem til ca. kl. 14.00. Dagen forløb uden 
større udfordringer og heldigvis holdt det tørvejr 
det meste af dagen. Vi vil gerne takke de frem-
mødte for det gode humør og for at overholde 
tidsplanen. Også tak til Joan for en fremragende 
forplejning. Flere medlemmer var også kommet 
uden hund for at se, hvordan sådan et arrange-
ment skulle foregå. Vi i avls- og sundhedsud-
valget har helt klart også lært noget af dette. 
Vores arrangement er blevet positivt omtalt og 

der er allerede flere skrevet op til næste arran-
gement. Hvilket dog først skal planlægges, men 
vi forventer et lignende arrangement igen i det 
nye år. For at give jer et bedre indblik i hvor-
dan sådan en bedømmelse foregår, har vi indsat 
det skema, som hundene bliver beskrevet efter. 
Desuden kan resultaterne fra dagen læses på 
hjemmesiden under Avl/Opdræt på undersiden 
avlsbeskrivelse.

Inge er også kommet hjem fra sit møde i Bernese 
International Working Group (IWG) i Frankrig 
hvor hun mødtes med de andre repræsentanter 
af IWG. Der blev blandt andet diskuteret viden 
omkring Aseptisk Meningitis.

Flere nationer kendte til Aseptisk Meningitis og 
det er åbenbart et større problem rundt om i ver-
den, end vi lige havde forestillet os. Vi er blevet 
anbefalet at kontakte den schweiziske klub, da 
de skulle ligge inde med noget materiale. Det-
te arbejder vi i øjeblikket på og punktet er også 
skrevet på dagsorden til næste møde.

Det skal tilføjes, at Schweiz, SSV og Norge des-
værre ikke deltog i mødet i år. Mere om dette når 
vi har nyt fra dem.

I skrivende stund arbejder vi på at få en aftale 
om et møde med KUlife, som jo har fået de penge 
som skuet i øst tjente ind. Ligeledes arbejder vi 
videre med, at få de sidste detaljer på plads, til 
de kommende arrangementer i det nye år. Mere 
herom når tiden nærmer sig. 

Her på falderebet vil vi avls- og sundhedsudval-
get gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle 
en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebrin-
gende nytår. 

På avls- og sundhedsudvalgets vegne
Lisbeth Mikkelsen

Bernese International Working Group (IWG)
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Rally Hitliste 2017

      AVLSVURDERINGSSKEMA            
 

Hundens navn:   Køn Han  Tæve  

Født: DKK nr.  Chipnr.  HD Venstre  Højre  

Ejer:  AD Venstre  Højre  

Adresse:       

Skulderhøjde:                    cm Tandfejl:  
 

1:  
Type 

For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), 
svær (6), plump (7) 

   22: 
Overarm/albue 

Stærkt udaddrejet(1), udaddrejet(2) lidt udaddrejet(3), 
korrekt(4), let indaddrejet(5), stærkt indaddrejet(6) 

 

2:  
Knoglebygning 

For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4),  svær (5), for 
kraftig (6) 

 23: 
Ryg/overlinie 

Svajrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), 
overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7) 

 

3:    
Pigmentering 

Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt 
pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6) 

 24:  
Ryglængde Kort (1), normal (2), lang (3)  

4: 
Hoved 

For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), 
kraftfuldt (5), for tungt (6) 

 25: 
Kryds 

For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), 
meget kort og fladt (5) 

 

5: 
Skalle 

For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt 
hvælvet (5) 

 26: 
Haleføring 

Højtbåret (1),  oprullet (2), lidt ringlet  (3), normal (4), en 
smule åben (5),  seglformet (7) 

 

6: 
Stop 

For fladt (1) fladt (2), let  (3), tydeligt (4), stærkt (5), for 
stærk/stejlt (6) 

 27: 
Halefejl 

Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk 
(4) 

 

7: Længde 
næseparti For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)  28: Halens 

længde For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)  

8: Bredde 
næseparti 

For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)  29: 
Front 

Fransk 1), udaddrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let 
indaddrejet (5), meget indaddrejet (6), hjulbenet (7) 

 

9:   
Underkæber Lidt udformet (1), god udformet (2)  30: Forfodsled, 

mellemhånd 
Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal 
(4), stejl (5), for stejl/overdrevet  (6) 

 

10: 
Læber Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)  31: 

Stand bagfra 
Kohaset(1), udaddrejet(2), let udaddrejet (3), tåtrang (4), 
korrekt (5), let indaddrejet (6), hulbenet (7) 

 

11: 
Gebis 

Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), 
uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7) 

 32: 
Vinkling for til 

Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), 
for stærkt  (5) 

 

12: 
Tænder 

Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)  33: 
Vinkling bagtil 

Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), 
for stærkt  (5) 

 

13: 
Øjenform 

Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), 
store (5), udstående (6) 

 34: 
Poter 

Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte 
(4), spredte (5) 

 

14: 
Øjenfarve 

Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), 
mørkebrune (5), sortbrune (6) 

 35: 
Bevægelse 

Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og 
med godt afskub (4), eftergivende (5) 

 

15: 
Øjenlåg 

Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), 
meget åbne (5), ektropion (6) 

 36: 
Skridt Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)  

16: 
Øreansats 

For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), 
for højt (5) 

 37: 
Pels 

Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), 
tilstrækkelig grov (6); grov (7) 

 

17: 
Øreholdning 

Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget 
tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5) 

 38: 
Pelslængde 

For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), 
påfaldende lang (6) 

 

18: 
Øreform Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)  39:  

Brune farve 
For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og 
sodet (5) 

 

19:  
Hals For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)  40: 

Tegning 
For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), 
for meget hvidt (5) 

 

20: 
Bryst 

Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), 
for rundt (5) 

 41: 
Farvefordeling 

Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2),  
veltegnet (3) 

 

21: 
Skulder 

Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), 
tydeligt låst (6)  

 42: 
Temperament 

Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), 
venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv 
(7) 

 

      

Avlsbegrænsning: 
 
 

Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede: 
 
 

Avlsvurdingsudvalg 
 
 

Sted og dato:   
Odense d. 30. september 2017 
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Avlsbeskrivelsesarrangement d. 30.09.17,  
Dr. Norbert Bachmann 

Den ene dommer, Dr. Norbert Bachmann, har 
skrevet lidt om sin oplevelse med avlsbeskri-
velsesarrangementet og vi har oversat det til 
dansk, så I kan læse det her:

Avls- og sundhedsudvalget i Dansk Berner Sen-
nen Klub havde inviteret mig til at være dommer 
til avlsbeskrivelsesarrangementet i Odense. 

Først er her kort lidt om mig selv. Jeg er „Körmei-
ster“ (godkendt beskriver) og specialdommer 
for Berner Sennen, Appenzeller Sennen, Entle-
bucher Sennen og Großer Schweizer i Schweizer 
Sennenhund-Verein für Deutschland e.V.(SSV). 
Jeg er formand i SSV og beskæftiger mig især 
med sundhed hos sennenhundene. Privat er jeg 
selvstændig dyrlæge. 

I SSV har der været „Körung“ (avlsgodkendel-
ses-arrangementer) i rigtig mange år. Det er ob-
ligatisk at hundene skal beskrives ved et sådan 
arrangement, inden de kan bruges i avlen. 

Beskrivelsen bliver gennemført af tre „Körmei-
ster“. De kan nå at beskrive ca. 40 hunde på 
en dag. 

Avlsgodkendelsesarrangementer giver opdræt-
teren mulighed for at få en detaljeret bedømmel-
se af hundens forskellige detaljer, som ikke er i 
forbindelse med en udstilling. Det er en detalje-
ret beskrivelse af udseendet og også en bedøm-
melse af bevægelser og temperamentet i forhold 
til standarden.

En del af mentaltesten bliver lavet uden at hun-
den er i snor. Hundene skal være nervefaste og 
have et stabilt temperament. I starten af arran-
gementet skal hunden uden problemer kunne 
acceptere at blive målt og få tjekket chipnum-

meret. Beskriveren skal kunne tjekke hundens 
tænder uden ballade. Hunden skal opføre sig 
åbent og venligt.

Så bliver hver enkelt detalje som f.eks. øjenfar-
ve, øjenlåg osv. tjekket og noteret på et beskri-
velsesark.

Hundens bevægelser bedømmes fra siden, forfra 
og bagfra. Bevægelserne skal være nogenlunde 
parallele og frie.

Da hunden er i snor ved denne øvelse, er det 
ikke sjældent at hunden bliver forstyrret af føre-
ren, fordi han/hun f.eks. ikke løber lige ud eller 
løber med for korte skridt og hunden så tilpasser 
sig. For at kunne bedømme bevægelserne, prø-
ver man at minimere disse forstyrrelser. Derfor 
er man ofte nødt til at løbe flere gange.

Når alle resultater er skrevet ind på beskrivelses-
arket, får opdrætteren anbefalinger, så han/hun 
ved, hvad han/hun skal holde øje med udover 
sundheden, når han/hun planlægger et kuld.

I forlængelse af beskrivelsen bliver hundens 
styrker og/eller svagheder bekendtgjort for til-
skuerne af talsmanden for beskriverne.

I Odense var de 3 beskrivere Birgitte Gothen, 
Gerhard Hermann-Josef og Dr. Norbert Bach-
mann. Derudover sørgede de mange hjælpere 
fra avls-og sundhedsudvalget i Dansk Berner 
Sennen Klub for en perfekt organisering og gen-
nemførsel af avlsbeskrivelsesarrangementet. 
Samarbejdet mellem alle kom hurtigt op at køre.

Denne dag startede vi kl. 9 og 15 Berner Sen-
nenhunde blev fremvist. Den detaljerede be-
skrivelse blev skrevet ind på et beskrivelsesark, 

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
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hvorefter vi formulerede avlsanbefalinger ud fra 
dette. Avlsbeskrivelsen forløb meget afslappet 
og harmonisk, så vi var færdige med at bedøm-
me alle hundene omkring kl. 14. I frokostpausen 
havde Joan fra træningspladsen i Odense sørget 
for rigeligt mad og drikke.

Alt i alt er min konklussion at hundene havde 
en rigtig god kvalitet. De fremviste hundes ty-
per var samlet set meget tiltalende. De største 
mangler var ved bevægelserne hos nogle hunde, 
især ved forhånden. Det er dog ikke et specielt 
problem for de „danske“ hunde, for det kan ses 
i hele Europa. Samlet set kunne jeg godt ønske 
noget mere selvsikkerhed hos nogle af hundene. 
Hundeførerne gjorde et godt arbejde. De virkede 
rolige og afslappede og gjorde fint det, vi bad 
dem om ved beskrivelsen.

For mig var det en interessant dag og jeg takker 
hjerteligt for de danske Sennenhunde-venners 
gæstfrihed.

Dr. Norbert Bachmann    

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Aslaug Pinja syntes lige at hun ville hjælpe ”dyret”  
med at holde vagt over gårdhaven på Gl. Estrup herregårds museum

En sød efterårspige.  
Pa-Di Sinclair ś Mercedes / Dagmar 
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Referat fra IWG møde i Frankrig, september 2017

Årets møde i International Working Group fandt 
sted i Frankrig, hvor den franske klub gæstfrit 
havde stillet sig til rådighed som værter i forbin-
delse med deres årlige klubudstilling.

Hovedemnerne var HS, DM og fertilitet.

Catherine Andrée og Benoit Hédan fra Universi-
tetet i Rennes, Anne Thomas, pHd, og Caroline 
Dufaure de Citres fra Antagene og Alain Fon-
bonne fra Paris´ veterinærskoles reproduktions 
afdeling var dagens foredragsholdere.

Anne Thomas startede med at fortælle om hun-
de, der åd alt. Det drejede sig om franske hunde, 
der havde fået tilsendt et spørgeskema, og det 
store spørgsmål var naturligvis ”hvorfor?”.

Derefter var emnet DM, degenerativ myelopathi.
Det blev fortalt, at gennemsnitsalderen for syg-
dommens start var 8 år, og den kunne være op 
til tre år om at udvikle sig. Normalt blev hunde-
ne aflivet, når de fik lammelser, der medførte 
inkontinens og lamme bagben.

Der var er tit forvirring over betegnelserne DM 
sod eller Exon. DM-sod 1A er lig med EXON 2, 
DM- sod 1B lig EXON1.

Der er testet 750 hunde for Sod 1A. 47,2% er fri. 
42,5% carriers og 10,3 % at risk, altså har syg-
dommen, som måske kommer i udbrud.

USA havde tilsyneladende større problemer end 
de europæiske bestande. 19 % af at risk hunde 
lig med 125 hunde var meldt syge.

Der var forskel i opfattelsen af alvoren af denne 
sygdom. Det ser ud til, at gennemslagskraften i 
de europæiske stammer ikke er så stor som i de 
amerikanske, og der var derfor en vis uenighed 
i vigtigheden af at teste for den.
IWG: Steve Green, som er den engelske re-
præsentant, vikarierede for Martha Cehrs fra 
Schweiz, som var blevet forhindret i at deltage. 
Steve kom ind på IWGs historie. Det hele star-
tede i forbindelse med et schweizisk jubilæum i 
2000. I de første år mødtes landenes repræsen-
tanter en gang årligt; men det blev for dyrt, og 
man enedes om en gang hvert andet år. Steve 

IWG

Det imponerende hestecenter, hvor IWG holdt møde
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fastslog, at det var vigtigt at vi mødtes, selvom 
meget kan ordnes på computerne. At stå ansigt 
til ansigt med de andre landes repræsentanter 
var meget værdifuldt. Fra Danmark stillede jeg 
spørgsmålet om Aseptisk Meningit og jeg blev 
anbefalet at tage kontakt med schweizerne, da 
de skulle have en del om emnet. Norbert Strahl, 
Spanien, foreslog, at vi fik en lukket side på Fa-
cebook, hvor det ville være nemmere at kom-
munikere. Catherine Andrée understregede igen, 
at det var vigtigt at beholde C-hundene i avlen. 
Hun fortalte også, at Benoit Hédans nyeste re-
sultat om plasmaprøve var banebrydende nyt i 
håbet om en behandling. Lisa Nielsson, Sverige, 
foreslog at man burde kunne få en svaberprøve 
til sit kuld, hvor der ikke kom individuelle resul-
tater. USA havde reproduktionsproblemer med 
små kuld.

Historicytisk sarcom:
Vi har stadig HS som det største problem i racen, 
idet 64% af vore bernere dør heraf.

Herefter kom Benoit Hédan på banen med den 
sidste nye forskning. Han startede med at ridse 
op, at der var tale om en sjælden, men aggres-
siv sygdom, som hvert år ramte 1-5 mennesker 
i Frankrig. Da sygdommen ikke responderer på 
hverken kemo eller strålebehandling, var disse 
mennesker prisgivet. Den rammer gerne lymfe-
kirtler, skind eller milt.

Ved hundene var det en sjælden, men højst ag-
gressiv cancer. Den rammer oftest enten spredt 
eller lokalt i lymfeknuder, milt, skind, lunger el-
ler led.

Visse racer er disponerede for den: Berner sen-
nen, rottweilere, Retrievere og Welsh Corgi Pem-
broke.

Mange berner sennen er ramt af denne tumor. 
Der er dårlig prognose, hvis hunden rammes. 
Middel overlevelsestid er 49 dage for berner sen-
nen og 123 dage for flatcoated retriever. Retri-
everne rammes oftest i huden. Berner sennen 
har den disseminerede form, der spreder sig, og 
corgien rammes i hjernen og rygmarven.

Det langsigtede mål er at få identificeret de ge-
netiske mekanismer, der er involveret i HS. Dette 
ved at prøve at finde de predisponerende gener 
ved blodprøver og ved at se på ændringerne i 
ramt væv fra tumorerne. Dette arbejde forgår i 
Elaine Ostranders laboratorium i Bethesda, USA 
og Matthew Breens lab i Raleigh, USA. Siden 
2002 er der i Cani-DNA biobank 4000 blodprø-
ver og 400 vævsprøver, samt 450 tilfælde med 
histopatologisk rapport. Ved at sammenligne 
232 raske med 244 syge berner sennen af både 
amerikansk og europæisk afstamning, er man 
kommet frem til at kunne identificere hovedloci 
CFA11 of CFA14 i genomet. Der arbejdes stadig 
på at identificere varianter associeret med præ-
disposition for HS.

Ved at sammenligne andre racer og deres vægt 
og vækst er Benoit Hédan kommet frem til, at 

IWG

Kunstneriske, franske heste lavet af træstykker i 
Lamotte -Beuvron
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Berner sennen burde have en betydeligt stør-
re gennemsnitsalder, end tilfældet er, og at det 
netop er cancer, der gør bernernes liv så meget 
kortere.

Cancer er polyfaktuel, dvs. der er flere gener in-
volveret, ligesom omverdenen kan spille en rol-
le. Der er stadig en del forskning at lave for at 
forstå den cancertype, således at den kan blive 
behandlet.

MEN de data, der er lavet nu, kan bruges som 
et værktøj til opdrætterne for at beregne sand-
synligheden for, at afkommet kan blive så frit 
som muligt. Der arbejdes lige nu på, at opdræt-
terne får et værktøj. Dette består i, at man kan 
indsende data på de tiltænkte forældre, og com-
puteren udregner så sandsynligheden for, hvor 
stor procentdel af hvalpene, der bliver A,B eller 
C. En såkaldt genetisk risikotest. Hvis de for-
skellige klubber vil bidrage med et beløb, er det 
tanken, at servicen skal være gratis. Metoden 
kaldes HSIMS. Hvis nogle er interesserede i en 
folder om denne test, kan man henvende sig til 
mig, og jeg vil så sende/maile en kopi. Det fylder 
4 A4 ark.

I samarbejde med europæiske raceklubber (i 
Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, 
Italien, Polen, Portugal, Spanien, Sverige og 
Schweiz) har man undersøgt 80 hunde med His-
tiocytisk sarkom og 64, som er anset for at være 
frie, idet de i en alder af +10 år ikke har udviklet 
den. Det ses, at af de angrebne er 6,25 % sat i 
gruppe a, 33,75 % i B og 60 % i C. Af de raske er 
30,16 % i A, 47,62 % i B og 22,22 % i C. Stort set 
passer resultaterne altså. Jamen hvorfor kommer 
der syge ud i gruppe A og raske i C? Fordi der er 
andre gener involveret. Det er en polyfaktoriel 
lidelse, hvor der er 9 kendte markører, men flere 
kunne være involveret. Inflammation har ind-
flydelse, og kønshormoner har indflydelse. Be-
handlinger (anti-inflammatorisk medicin f.eks 
mod leddefekter) har effekt.

I nogle tilfælde er en mutation fundet i en tumor, 
men ikke i blodprøven. Imidlertid er det lykke-
des Benoit Hédan at finde de spæde spor til en 
behandling via en plasmaprøve, hvos man ved 
tidlig konstatering kan sætte ind med en be-
handling. Dette er banebrydende nyt og på et 
tidligt stadie. 

I USA er der foretaget lignende studier ved Mi-
chigans State University. 54 syge hunde og 37 
raske.  Af de syge var 9,26 % A, 50 % B og 40,74 
% C. Af de raske: 35,14 % A, 48,65 % B og 16,22 
% C. Navnet pretest er ved validering ændret til 
HS-test.

I alt er 415 syge hunde (14 % A, 43,1% B 0g 42,9 
% C) og raske (41,5% A, 46.5 % B og 11,9% C). 
Dette giver at af de raske hunde er 88 % A og B.
Antagene har testet 1846 hunde af ukendt fæ-
notype.  Heraf er 23,8 % A, 44,5 % B og 31,7 
% C. Hvoraf hundene over 10 år ligger således: 
46,8 % A, 37,5 % B og 15.6 % C. Der er altså en 

IWG

Kultur fik vi også imellem  
erfaringsudvekslingerne.  

Her slottet Chambord i Loiredalen
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god sammenhæng mellem status og klinisk sta-
tus. Resultaterne kan blive forbedret, når man 
finder flere markører.

Det er vigtigt, at man melder tilbage til Antage-
ne, hvis man har en testet hund og den bliver 
syg eller dør af HS!

Fertilitet.
Sidste foredrag var med Alain Fontbonne, der 
var fertilitetsekspert på landbohøjskolen i Paris.
Vi fik fortalt om både normal parring og dræg-
tighed og om de mere komplicerede tilfælde. In-
teressant var det, at man i 1920 érne, hvor man 
måske var mere nysgerrig end sart havde lavet 
et snit i siden og livmoderens bagerste spids for 
at se, hvor længe det tog for sæden at komme ud 
i den fjerneste afkrog: under 30 sekunder!

Ved normal befrugtning er æggene i fri bevæ-
gelse i en uge, hvorefter de sætter sig fast. Fra 
embryo til foster går der ca 35 dage. Efter 6. 
uge begynder væksten. 10 % absorberede fo-
stre er normalt; men det er ikke normalt, at alle 
fostre absorberes. Fra 40-45 dagen er der tale 
om abort, fra 55. dag er det for tidlig fødsel. Ved 
abort æder tæven normalt fostrene, og man op-
dager højst lidt pus.

Der er flere årsager til abort. En er brucellose, 
som er udbredt i visse europæiske lande. Hvis 
dette er tilfældet, skal tæven isoleres i 2-3 uger, 

da andre tæver kan blive smittet ved at slikke 
hende bagi.

Cystisk endometrial hyperplasia: Væske i liv-
moderen omkring dag 5 og 14. Dette rammer tit 
ældre tæver. Mucometra, endometriose og dårlig 
befrugtning er hyppigste årsager til tomme tæ-
ver. Hormonelle problemer, fejl i det gule legeme, 
progesteronfald, som i hvert fald ved schæfere er 
arvelig, er også muligheder. Ved progesteronfald 
anbefaler han progesterontest to gange i ugen.
Hvis tæven trods alle disse farer er blevet dræg-
tig og skal føde, skal man tænke på, at en dræg-
tighed med et-to fostre danner for lidt cortisol til 
at sætte fødslen i gang, så derfor er der grund til 
opmærksomhed og mulighed for kejsersnit. 77,7 
% af alle fødsler ligger mellem dag 61 og 65.
Sæden var jo også noget, der skulle ses på. I god 
sæd var der mellem 60-70 % bevægelige sæd-
celler og under 20-30 % spermadefekter. Kromo-
somfejl og blod i sæden fra evt. prostataproble-
mer (mere end 20 %) ville også give problemer. 
Ved store kuld mente han, man skulle overveje 
kejsersnit.

Vi siger mange tak til den franske klub for deres 
store gæstfrihed og et glimrende arrangement. 
Næste IWG er allerede næste år i forbindelse 
med verdenshundeudstillingen og et symposi-
um, hvor alle jo er velkomne, i Holland.

Referent: Inge Bibby.

IWG
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Oplevelser til IGW

Her er lige lidt om hvad vi oplevede, da vi drog 
til Frankrig for at deltage i årets IWG møde 2017.

Inge Bibby, formand for avls- og sundhedsud-
valget i DBSK, kennelmor til min dejlige Penel-
ope, mentor og rigtig gode veninde spurgte mig i 
begyndelsen af året, om jeg ville tage med hen-
de til IWG møde i Frankrig for egen regning. Det 
er jo altid trist at rejse alene og så er man også to 
til at manøvrere i ukendte systemer og omgivel-
ser, selvfølgelig sagde jeg ja ……

Den store rejse begyndte torsdag den 14. sep-
tember, hvor vi sammen ankom til Kastrup 
lufthavn…… Nu vil jeg ikke belemre jer med for 
mange detaljer, men efter mange ihærdige og 
kreative forsøg, måtte vi erkende, at slaget var 
tabt – vi havde misset vores fly …… panikken 
bredte sig og der blev gået mange kilometer mel-
lem div. forskellige flyselskabers kontorer, hvor-
for hulen placerer de dem ikke samme sted?? Nå 
men, det lykkedes os heldigvis at skaffe nye bil-
letter til en tidlig adgang næste morgen. Vi valg-
te at tilbringe en hyggelig eftermiddag og aften i 
København puha….. 

Meeeeget tidlig op fredag for at tage en forud-
bestilt taxa ud til lufthavnen, troede vi havde 
en aftale med aftenens taxachauffør…… hmmm 
det havde vi så ligesom ikke alligevel, men en 
ød nattevagt på hotellet skaffede os en ny taxa 
lyn hurtigt, puha de kan køre hurtigt kl. 4 om 
morgenen….

Herfra gik det rimeligt smertefrit, vi skulle jo 
heller ikke styre flyet!!! 

I CDG lufthavn, var det nemt at finde udlej-
ningsbilen, en medbragt kortbog blev Inges og 
min bedste ven og det lykkedes os, at manøvre-
re udenom Paris på næsten ingen tid.
Vi arriverede ved destinationen, et stort ride- og 
konferencecenter i Nouan le Fuselier kl. 11:55 
og det lykkedes os til sidst, at finde en indkør-
sel…..  På slaget 12 blev vi modtaget af de andre 
IWG deltagere, som stod og ventede på os foran 
konferencebygningen. Hurra!!!!!

Efter en dejlig frokost blev IWG mødet afholdt.
Lørdag havde vi meldt os på en udflugt, for at 
se lidt af Loire dalens seværdigheder. Vi besøg-
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te Slottet Chambord som blev opført i 1519 som 
et jagtslot i middelalderlig og italiensk stil. Det 
er kendt for sin dobbelte vindeltrappe, der si-
ges at være bygget af Leonardo da Vinci, meget 
italiensk!!!  Herefter gik turen til en vinbonde 
med en vinkælder ud over det sædvanlige, 40 
meter dyb udhugget i kalksten – speciel ople-
velse. Kælderen endte i et stort rum med pejs, 
hvor brændets knitrede og varme som gav en 
hyggelig stemning….

Søndag blev der afholdt national Berner Sennen 
udstilling i silende regn, jeg skal ikke gøre mig 
klog på niveauet, men der var da et par stykker, 
som godt måtte komme hjem og bo hos mig  
 Vognkørselsentusiaster kunne nok også blive 
lidt imponerende, super flotte vogne og dygtige 
hunde.

Søndag eftermiddag gik turen så tilbage mod 
Paris i vores lille røde leje bil, vi havde valgt at 
overnatte i nærheden af lufthavnen og tage fly-
et retur mandag formiddag. Vi kunne iflg ud-
lejningsfirmaet og hotelpersonalet aflevere bilen 
ved alle terminaler – godt så, alt åndede fred og 
idyl. 

Tidligt op til:  Mandags morgens myldertrafik!!! 
Nu havde vi jo ligesom prøvet at misse èt fly 
så…..panik? ja måske en kende.  Endelig nåede 
vi ud til vores terminal, ikke skyggen af Rent a 
Car…. Åååå neej, så stoppede politiet pludselig 
al trafikken, pga mistanke om noget grimt!!! 
Hvis ikke man har for højt blodtryk i forvejen, 
så kunne man godt komme i risikogruppen, når 
man oplever, at minutterne går og man skal nå 
et fly…… Fortsættelse følger.

Nej bare rolig, alt løste sig og vi nåede vores fly. 

Det blev en tur med forhindringer, ukendte sy-
stemer og omgivelser giver nødvendigvis udfor-
dringer, men det blev også en tur, hvor vi ved at 
deltage i IWG viste at DBSK arbejder seriøst for 
at forlænge racens levealder og ikke bare lader 
stå til. At mødes med engagerede Berner folk fra 
Rusland, England, Sverige, Spanien, Canada, 
USA mfl. og dele viden, udfordringer, overvejel-
ser og erfaringer og få inspiration fra fagfolk /
forskere ser jeg som en af mange indsatser, der 
alle handler om, at forbedre vores elskede Berne-
res fremtidige sundhed og levealder. 
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Programmet for vores tre dage i Frankrig
The French club will host an IWG meeting in 
September 2017.
Location: South of Orléans, Nouan le Fuselier
Program for the weekend so far:
• Friday September 15th, 2017 

• 12.00 Lunch
• 13:30 IWG meeting 

• C. André and B. Hedan on the progress 
of their research

• Breeding matters by the breeding spe-
cialist of the National School of Veteri-
nary Medicine of Alfort, France

• IWG matters. Progress and plans for he-
alth projects by club representatives

• 19.30 Dinner
• Saturday September 16th,  

• A visit to one of the most beautiful castles 
of the Loire River.

• Alternatively: Character tests and judging 
of babies and puppies.

• Sunday September 17th: 
• French National Specialty for Swiss Moun-

tain Dogs
Med venlig hilsen
Dorte Hammerich
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En crazy Berner dame

D 1/7 - 2017 sagde vi ja til hinanden. 

Jeg havde spurgt min kommende mand om vi 
ikke skulle have vores to Berner med til bryl-
luppet – det syntes han ikke var den bedste ide. 

Heldigvis har jeg verdens dejligste Berner ven-
ner kva min trænings plads i Ballerup Skovlun-
de samt fra diverse LP prøver rundt i landet. 

I det vi træder ud i kirken har flere af disse skøn-
ne hundevenner taget deres dejlige bamser med 
til at stå i espaliere for os. 

Desværre nåede vi ikke at 
få et billede af dette. Det var 
den vildeste følelse i livet at 
sige ja til manden min og 
komme ud og se alle de dejli-
ge hunde ♥️ Præsten, korde-
gen mm fik noget at tale om 
for det havde de aldrig prøvet. 

Bryllupsbillederne var aftalt at blive taget i He-
deland som er stedet jeg ofte nyder med vores to 
Bernere. Og heldet blev ved at til smile mig den-
ne skønne dag for under billede seancen kom 
pludselig en dejlig Berner gående med sin ejer. 
Jeg kunne ikke lade være og spurgte om jeg ikke 
måtte låne hunden til vores bryllupsbillede  

Ejeren til hunden sagde heldigvis ja og jeg fik 
foreviget denne dag med en sød låne Berner! 

Når der bliver talt om mig i Hedehusene nu går 
jeg under navnet crazy Berner dame. Et navn 
jeg syntes er fantastisk - for det er det jeg er. En 
kvinde der er total crazy med Berner ♥️

Med venlig hilsen 
Mette Ejsing

Historier

B
ladets bedste histo

ri
e
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DBSK’S TRÆNINGSPLADSER

Jylland
Als & Sundeved Bent Jacobsen 4035 5190

Haderslev Joanna Mandau 2992 9086

Nordjylland Joan Damgaard Iversen 2084 9407

Nørbølling Johnny Rasmussen 2049 6777

Vejle Frank Andersen 2720 1345

Fyn
Odense Birgit Christiansen 6170 1397

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

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

Nordsjælland Kate Madsen 4817 7198 / 5120 6675

Suså Bodil Nordam 3035 5017
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Info

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

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

Udstillingsudvalg
Gitte Nielsen
20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk
Jeanette Damm Lerskov
21 63 0212
jeanette.lerskov@gmail.com
Fie Basbøll
25 17 90 49
fie.basboll@gmail.com
Louise Nielsen
31 48 98 13
louisen@live.com
Randi Bjørn
Bjørnøvej 21, Fynshav, 6440 
Augustenborg. 
randi_samson@hotmail.com
Lisbeth Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
lisbet@sennettas.dk

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

Gitte Høy Nielsen
22762570
gitte@berner-sennen.dk
Heidie Bødtker
Brombærvej 10 4000 Roskilde 
25792507
heidiehemmingsen@gmail.com 
Kim Bødtker
Brombærvej 10 4000 Roskilde
51465138 
kb@kimb.dk
Mette Ejsing
Hyldager 7
2640 Hedehusene

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

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

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

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

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

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

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

Udstillingskalender 2018

DBSK = Dansk Berner Sennen Klub
DKK = Dansk Kennel Klub 

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

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

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

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

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

Christine Mann,USA
DBSK 18.12.2017 kl. 23.59

21.01.2018 Nyborg Christine Mann, USA 
Hedd Richards, GB

DBSK 18.12.2017 kl. 23.59

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

23.12.2017

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

31.12.2017

10.02.2018 Fredericia 
International 
Udstilling

Knut Sigurd Wiberg, SE Dansk 
Kennel Klub

15.01.2018 kl. 08:00

17.03.2018 Slagelse Charlotte Høier, DK DBSK 12.02.2018
11.05.2018 Roskilde Nordisk 

Udstilling
Kommer senere Dansk 

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

12.05.2018 Roskilde 
International 
Udstilling

Lisbeth Ramsing, DK Dansk 
Kennel Klub

1. frist: 09.04.2018 
2. frist: 16.04.2018  
kl. 8:00
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Udstillingskalender 2018

Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
13.05.2018 Roskilde 

International 
Udstilling

Helge Werner Hagen, 
NO

Dansk 
Kennel Klub

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

27.05.2018 Århus Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
Kreds 6

Frist: 23.04.2018

09.06.2018 Otterup 40 års 
Jubilæums-
udstilling

Jens Utke Ramsing, DK 
Anikó Istvánné Juhász, 
HU

DBSK Frist: 07.05.2018  
kl. 23.59

10.06.2018 Otterup 40 års 
Jubilæums-
udstilling

Anikó Istvánné Juhász, 
HU Jens Utke Ramsing, 
DK

DBSK 07.05.2018 kl. 23.59

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

20.05.2018 kl 23.59

16.06.2018 Vejen 
International 
Udstilling

Stefan Sincko, SLO Dansk 
Kennel Klub

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

17.06.2018 Vejen 
International 
Udstilling

Elina Haapaniemi, FI Dansk 
Kennel Klub

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

04.08.2018 Billund Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
Kreds 5

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

05.08.2018 Billund 
Nordisk 
Udstilling

Kommer senere Dansk 
Kennel Klub 
Kreds 5

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

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

Frist: 08.07.2018
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Udstillingskalender 2018

Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
18.08.2018 Bornholm 

International 
Udstilling

Monica Blaha, AUT Dansk 
Kennel Klub

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

19.08.2018 Bornholm 
International 
Udstilling

Ramone Kazlauskaite, 
LT

Dansk 
Kennel Klub

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

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

21.07.2018

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

DBSK 30.07.2018 kl. 23.59

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

DBSK 30.07.2018 kl. 23.59

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

International 
Udstilling

Leif Ragner Hjort, NO Dansk 
Kennel Klub

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

23.09.2018 Slagelse Kommer senere DBSK 20.08.2018 kl. 23.59
03.11.2018 Herning 

International 
Udstilling

Kimo Mustoven, FI Dansk 
Kennel Klub

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

04.11.2018 Herning 
International 
Udstilling( DKV)

Satu Ylä Mononen Dansk 
Kennel Klub

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

17.11.2018 FYN 
Juleudstilling

Kommer senere DBSK 15.10.2018 kl. 23.59

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

13.10.2018 
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Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
02.12.2018 Køge Kommer senere Dansk 

Kennel Klub 
kreds 2 
(Skue)

11.11.2018 kl. 23.59

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

03.11.2018

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

Kennel Amazing Tiklo ś Golden Glow ”Mika” kan nu udføre lettere arbejde 

Se en video af det flotte arbejde ved at scanne koden.
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Billeder

Billeder

Tertzo ś Out For Justice (Viggo)Qisa passer godt på sin elskede «pindso» bamse
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Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Er gældende pr 1. 1. 2018
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 265 kr. 290 kr.
Hvalpeklasse, 6-9 måneder 265 kr. 290 kr.
Juniorklasse, 9-18 måneder 385 kr. 420 kr.
Mellemklasse, 15-24 måneder 385 kr. 420 kr.
Åben klasse, fra 15 måneder 385 kr. 420 kr.
Brugshundeklasse, fra 15 måneder (*) 385 kr. 420 kr.
Championklasse, fra 15 måneder 385 kr. 420 kr.
Veteranklasse, fra 8 år 385 kr. 420 kr.
Juniorhandling 145 kr. 170 kr.
UFB 30 kr.
Avlsklasse Gratis
Opdrætsklasse Gratis

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

Ved flere hunde af samme ejer Online betaling via DKK Via netbank eller check
Udstilling 1. hund 385 kr. 420 kr.
Udstilling 2. hund 315 kr. 360 kr.
Udstilling 3. hund og efterflg. 265 kr. 315 kr.

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

Forsikring
Enhver hund udstilles for ejerens regning og ri-
siko, og uheld af enhver art er DKK/DBSK uved-
kommende.
Hunde, der befinder sig på udstillings-/prøve-/
konkurrenceområdet skal være omfattet af en 
dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hunde-
ejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver 
skade, som hans/hendes hund evt. måtte for-
volde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de 
evt. skader, som hans/hendes hund har forårsa-
get til eget forsikringsselskab.

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

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

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



Afsender
Werner Bartsch · Mellemvang 10 · 4990 Sakskøbing

Caesar fanget i en solstråle i skoven
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