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Indhold mm

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

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

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

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

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

Klubbens hjemmeside: www.dbsk.dk

Redaktion
Materiale sendes til: Nefer Johansen-Ossian · Horsebækvej 60 · 5450 Otterup · tlf. 2194 1667 · e-mail: bernerbladet@gmail.com
Ansvarshavende redaktør: Lise Kjær · Skolegade 17 · 8723 Løsning · tlf. 4084 2048 · e-mail: kontakt@kennel-kjaer.dk
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Fotokonkurrencen
Forsiden
Roxxy 6 1/2 uge gammel Pia Skaarup Lar-
sen.

Bagsiden
Nice leckei van de Klaverhoeve gør sig til i 
den fine skov indsendt Grethe Lauritzen & 
Bent Jacobsen.

Begrundelse
Nååååå hundehvalpe er altså det skønneste i 
verden, derfor forsiden. Og bagsiden, en mega 
flot hund, med nogle ejere, der forstår, at få alt 
det lækre/flotte/charmerende med på billeder.

Jane og Linda
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

I dette nummer af Berner Bladet finder du 1. ind-
kaldelse til generalforsamling 2015. Hvis du går 
og tænker at 2015 er året, hvor du skal yde en 
aktiv indsats i klub-regi, så er chancen der.

2 medlemmer af bestyrelsen, Rikke og Bent, 
genopstiller ikke, og samtidig mangler avlsud-
valget medlemmer. Så grib chancen og stil op, så 
du kan være med til at præge klubben.

Samtidig er dette årets sidste blad, og så er der jo 
mulighed for lidt status.

De forskellige udvalg i klubben havde som altid 
aktiviteter spredt ud over året.

Som vanligt var der mange udstillinger, med 
årets klubudstilling på Hasmark som højde-
punkt. Denne gang med veteranparade.

Det nye aktivitetsudvalg stod for de officielle lp 
og rallyprøver, som i år var åbne for andre racer.

Så var der foredrag omkring fertilitet, repro-
duktion og kejsersnit. Et foredrag gratis for alle 
medlemmer.

For første gang havde avlsudvalget også arran-
geret en avlsbeskrivelse, med stor tilslutning.
Trænerseminaret genopstod som endags arran-
gement, og det blev afsluttet med fælles foredrag 
for alle interesserede.

Nu er der så ikke flere aktiviteter i klubben i år, 
men vi glæder os til se alle til den traditionelle 
uddeling af hitliste-præmier i forbindelse med 
udstillingen i Nyborg i januar, også selv om man 
ikke skal udstille. Alle er velkomne til at deltage 
og hylde de hunde der har klaret sig godt til ud-
stillinger og prøver i løbet af 2014.

Til slut er kun tilbage at ønske alle medlemmer 
en glædelig jul samt et godt nytår.

På gensyn i 2015.

Lady Xieras Shelly
Ronja fra M-kuldet – PA-DI Sinclair. 

Se hvor jeg sidder fint – gi’r du en kiks ?? :-)
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Generalforsamling

Der indkaldelse hermed til generalforsamling i 
Dansk Berner Sennen Klub 

Tid: Lørdag d. 11. april 2015 kl. 13 
Sted: Antvorskovhallen Sejerøvej 1, 4200 Slagelse 
Alle medlemmer af DBSK kan deltage, stemmeberettigede er medlemmer,  
der er medlem pr. 31.12.2014 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 sund-

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

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
Lise Kjær  genopstiller 
Rikke Mollerup genopstiller ikke 
Bent Jacobsen genopstiller ikke 

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  
28. februar 2015

Sekretærens adresse er: Bent Jacobsen Gammeldam 9 6430 Nordborg,  
eller julius_samson@hotmail.com

Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at der mangler kandidater og  
I opfordres til at stille op også til avls og sundhedsudvalget.

Generalforsamling

mailto:julius_samson@hotmail.com
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Den stille Berner klub!

Den stille Berner klub!

Den dag i dag er Facebook blevet vores tids 
mest læste medie. Eller rettere hele verdenens 
platform for debatter, nyheder og meget meget 
andet. 

Nogen bruger Facebook som reklamesøjle for sig 
selv, andre bruger det fuldstændig ukritisk, uden 
nogen form for filter, både når de skal fortælles 
om deres liv, eller komme med en konkret kritik 
af en virksomhed eller andre mennesker. 

På Facebook findes der mange, rigtig mange 
grupper, som alle vil det bedste for vores elskede 
Bernere. Disse grupper er tænkeligt lavet for at 
gøre os alle gladere og mere informative. Men 
ind imellem går bølgerne højt og en simpel debat 
skifter karakter til at blive et spørgsmål om at 
tilsvine hinandens holdning eller person mest 
muligt.

Det siges, at bestyrelsen i DBSK ikke tør have 
en holdning til dette. Det er nu ikke helt sådan 
vi selv oplever det. Vi mener naturligvis ikke at 
det er acceptabelt at tilsvine andre personer på 
Facebook. 

Vi vil til enhver tid klart anbefale at man holder 
en pæn og ordentlig tone, når man debatterer og 
respekterer hinandens forskelligheder. Kun på 
denne måde kan det langsigtede samarbejde på 
tværs af opdrættere, sportsgrene og hundeejere 
opretholdes, til fordel for vores race. 

Når det så er sagt, er det bestyrelsens holdning 
at det må være op til administratoren i de enkel-
te grupper at gribe ind hvis tonen eller sproget 
findes uacceptabelt. 

Vi, som bestyrelse, administrerer vores egen 
Facebook side, hvor vi under ingen omstændig-
heder ønsker debat. Denne politik vedtog vi, da 
siden blev åbnet. 

Vi, bestyrelsen...
• Kan ikke være ”politibetjente” på Facebook.
• Kan og vil ikke opstille retningslinjer for 

hvordan vores menige medlemmer udtrykker 
sig på deres private Facebook profiler.

• Kan ikke ekskludere medlemmer af klubben 
på baggrund af udtalelser på Facebook.

• Kan ikke forbedre klubben over natten (pro-
cesser, optimering og omdømme) 

For 7 måneder siden skiftede bestyrelsen og ud-
valg rigtig mange ansigter - alle disse skal finde 
et fælles standpunkt for at få vendt DBSK til en 
moderne klub. Vi er godt på vej, men ting ta-
ger tid. Man ser måske ikke ændringen med det 
samme, men der kæmpes. 
Vi vil meget gerne gøre klubben endnu mere at-
traktiv for vores medlemmer, hvorfor vi stillede 
et spørgsmål på DBSKs Facebook side, omkring 
hvad vi som klub kunne gøre for dig. Vi vil rigtig 
gerne gøre DBSK et bedre sted at være medlem. 
Vi havde forventet at det ville vælte ind med 
gode ideer, men – foruroligende nok – kom der 
kun 4 konkrete svar. Et par ideer, som allerede 
er i støbeskeen og andre som vi helt sikkert vil 
kigge på. Men kan det være rigtigt, at der ikke 
er flere, der har lyst til at komme med input? 
Husk, DBSK er ikke bedre end vi selv gør den 
til sammen.
Til april har vi igen generalforsamling og vi vil 
da klart opfordre til at man stiller op til besty-
relse/udvalgsarbejde, vi kan sagtnes bruge flere 
hænder!
Med de ord håber vi, at budskabet kom ud! 
DBSK opfordrer alle til almindelig takt og tone, 
også på Facebook. Vi kan ikke alle være enige, 
men vi kan vi kan være enige om at vi holder af 
Berner og vil den det bedste.

På vegne af bestyrelsen i DBSK
Lise Kjær
Formand
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

Det var så årets sidst blad - jeg har været rigtig 
glad for at være redaktør på bladet og glæder 
mig til også at have et poteaftryk på næste års 
blade!

Til de 3 foregående numre har det været fuld-
stændig overvældende med alle de billeder, hi-
storier, videoer og indlæg, I har sendt ind, men 
til dette har der desværre ikke været en eneste 
historie, indlæg eller video.

Det skal dog ikke afholde mig fra, alligevel at 
rose og takke til jer alle for bidragene til vores 
blad – jeg håber vi til næste år har samme store 
opbakning fra alle jer medlemmer! 

Det er jer, der gør BernerBladet til  
det gode blad vi har! 

De forsider og bagsider der har vundet i løbet 
året , har som I har kunnet se været vundet af 
de samme medlemmer. Det skyldes specielt to 
ting; de har selvfølgelige taget nogle fantastiske 

billeder, men det skyldes også, at det ikke er så 
mange forskellige medlemmer, der sender bil-
leder ind. De få, der sender billeder ind, sender 
bare mange! Til dette blad har 10 medlemmer 
sendt 45 billeder ind og til oktober nummeret 
var det 15 medlemmer der tilsammen indsendte 
38 billeder. Så hermed en STOR opfordring til jer 
resterende cirka 685 medlemmer om, at I også 
sender jeres gode billeder ind – på den måde bli-
ver vores blad kun mere varieret, og så kunne 
det jo være, at DU vandt.

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 2015.

Slutteligt vil jeg ønske jer alle en fantastisk jul 
og nytår – pas godt på jer selv, hinanden og vo-
res 4 benede vidundere.

På glædeligt gensyn i 2015 J

Glædelig jul Godt nytår
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Still going strong 

Still going strong 

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

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

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

Troværdighed af denne liste 
er vigtig, husk derfor også 
at afmelde hunden, når den 
ikke er længere.

Født Køn Navn Far Mor
14.08.2000 Tæve Bermoscow’s Miss 

Anastasiya
Macis Kempe-Dansk Bersennas Scarlett

04.05.2002 Tæve Augusta Amordoro’s Victororry  Minnie
06.09.2002 Tæve Tertzo’s Moondance Tertzo’s Lady Killer Pettra v. Lehnwäldli
22.09.2002 Han Apollo Tertzo’s Zachi  Duevang’s Maggie Mae
29.09.2002 Han Ber Moscow’s Kjartan Sennetta’s Sixten  Ber Moscow’s Miss 

Anastasiya
29.09.2002 Tæve Ber Moscow’s Elvira 

Madigan
Sennetta’s Sixten Ber Moscow’s Miss 

Anastasiya
27.10.2002 Tæve Von Pedersen’s Rippa 

Bianca 
Duevang’s Nerman  Von Pedersen’s Freja

13.11.2002 Tæve Bernerhøjen’s Britnei 
Bella 

Tertzo’s Lady Killer Tertzo’s Zalli

27.06.2003 Han Tertzo’s Miraculix 
(Martell) 

Kohavens Cæsar Tertzo’s Pallas Athene

08.09.2003 Tæve Harmony Regeta Garibaldi Cierne 
Kralovstvo 

Enulla Regeta

10.09.2003 Han Amigo Vollenweider’s Samson Zonso
29.11.2003 Han Tertzo’s Sibelius Tertzo’s Timba  Pettra v. Lehnwäldli
29.11.2003 Han Tertzo’s Bellman Tertzo’s Timba  Pettra v. Lehnwäldli
07.02.2004 Han Lille Strand’s Holger Festus Vom Bergfelder 

Land
Fenholt’s Java

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

Kaizer
Kohavens Cico Von Pedersen’s Fiffi

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

Favitea’s De Merlot

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

Født Køn Navn Far Mor
11.08.2004       Tæve Hansennen’s Omega Maglód-Falvi IQ Joker 

Junior
Hansennen’s Gaio

05.09.2004 Tæve Bernerhøjen ś Gitane Tannhauser Des hautes 
Vernades  

Tertzo’s Yalta

15.09.2004 Han Valiant Des Hautes 
Vernades

Tannhauser Des hautes 
Vernades  

Relax Des Hautes 
Vernades

12.10.2004 Han Aslaug’s Max Mac 
Corfitzen   

Macis Enzo Aslaug’s Labre Laura

12.10.2004 Han Aslaug’s Maximilian Macis Enzo Aslaug’s Labre Laura
27.02.2005 Tæve ZuiZui’s Gucci Tertzo’s Timba  Nana’ Queenie
21.04.2005 Han Team Adam’s Albert Hansennen’s Jackpot Von-Pedersen’s Nice 

and Easy
27.02.2005 Tæve Zuizuis Goldy (Chili) Nanas Queenie Tertzos Timba
05.05.2005 Han Hansennen’s Pilatus Duevang’s Nerman   Hansennen’s Chiquita 
05.05.2005 Tæve Hansennen’s Pepsi Duevang’s Nerman   Hansennen’s Chiquita 
08.06.2005 Han Lusennas Django 

(Balder)
Allie Donar v. Bärnerhof 

28.06.2005 Tæve Soffi Von-Pedersen’s Jalthe Amordoro’s Babs
28.06.2005 Tæve Sille Von-Pedersen’s Jalthe Amordoro’s Babs
11.07.2005 Han Favitea’s Prince Pingo Maglod-Falvi IQ Joker 

Junior 
Favitea’s Lamonique

27.07.2005 Tæve Dörte vom Blumberg-
Land (Nanna)

Julius vom Vogtlandhof Gunda V. Alten Holz

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

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

31.10.2005 Tæve Kupsen’s Curie Jowisz Z Deikowej 
Doliny

Kupsen’s Tosca

07.11.2005 Han Ardeche Des Hautes 
Vernades

Tannhauser Des 
Hautes Vernades

Relax Des Hautes 
Vernades

08.11.2005 Tæve Vipsennen Zindy Knucklehead Av Lee 
Armand 

Duevang ś Qvinnie

01.12.2005 Tæve Aslaug’s Nutella Möllelyckans Hamlet Aslaug’s Labre Laura
05.12.2005 Tæve Ber Moscow’s Janis Joplin 

’mcgee’
Ponto Ber Moscow’s Elvira 

Madigan
05.12.2005 Han Ber Moscow’s 

Pontoppidan
Ponto Ber Moscow’s Elvira 

Madigan

Still going strong 
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Still going strong / Billeder

Siden sidste blad, har været 6 hunde forladt Still 
Going Strong listen og rejst over regnbuebroen.
Glædeligt er det at der er 8 nye hunde på listen. 
Den ene af dem er Santos. Tertzo ś Mambo Dan-
cer, som vi har modtaget dette dejlige billede af.

Send endelige billeder ind af jeres hunde, vi hol-
der så meget af at se de ”gamle” hunde.

 Lise Kjær

Ny på sgs listen
Tertzo ś Mambo Dancer – kaldet Santos.
DKK20519/2005 født den 12.10.2005
 
Mor: Tertzo ś Tippy Dkk 11453/2002
Far: Tertzo ś Lanzo jr. DKK 00268/2004

Tertzo ś Mambo Dancer – kaldet Santos

Still going strong / Billeder

BIR & BIM Hasmark søndag den 15. juni. BIR: DKCH SECH 
FICH NORDCH INTCH DKV10 KBHV11 KLBCH DKKV11 Pa-Di 
Sinclair’s Eternity – BIM: Banehaven’s Fillis Filua

Ardèche des Hautes Vernades, der her er på udstilling i 
Neumünster, hvor han blev nr. 2 i Veteranklasse med res. vet. 
cert. Han er lige blevet 9 år den 7. november og er stadig frisk 
og rørig.

BIR & BIM Hasmark lørdag den 14. juni. BIR: DKCH SECH 
FICH NORDCH INTCH DKV10 KBHV11 KLBCH DKKV11 Pa-Di 
Sinclair’s Eternity – BIM: Lady Xiera’s Iluna

BIR hvalp Hasmark søndag den 15. juni.  
Pa-Di Sinclair’s Navajo
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget

Efter et veloverstået trænerseminar i starten 
af oktober, er det nu tid til at evaluere
Vi fik rigtig mange positive tilbagemeldinger fra 
deltagerne, og dagens underviser Joan Rasmus-
sen fra Solbjerg Hundecenter var velforberedt til 
dagen. Samtidig mødte en flok engagerede hun-
deførere op med deres hunde, og blev prøvekani-
ner for noget af den nye viden der var blevet til-
delt trænerne på dagen. Som afslutning var der 
et fælles foredrag om belønning af vores hunde 
når vi træner, og bagefter var der belønning af 
os mennesker, idet Louise Lauridsen, som havde 
været vores mad-mor hele dagen, og også havde 
sørget for lækker aftensmad til alle. Et par flit-
tige hjælpere hjalp med oprydning og rengøring 
bagefter, så Sanne ś Hundecenter, der dannede 
ramme om dagen, kunne efterlades i ordentlig 
stand. Så en stor tak til alle der deltog og var 
med til at gøre dagen til det den var.

Næste års trænerseminar er allerede i støbeske-
en. Det bliver afholdt lørdag d. 3/10 2015. Vi 
har fået en aftale i stand med Karen Frost, som 
vil holde et foredrag omkring stress hos hunde. 
Nærmere indhold for dagen er ikke planlagt, 
men sidder du inde med en god idé til dagen, så 
send en mail til undertegnede. Vi glæder os til 
at arbejde videre med planlægningen af dagen.

Inden længe er det nytår, og traditionen tro er 
der i januar uddeling af hitliste-præmier. I den 
forbindelse vil redakøren gerne modtage billeder 
af de hunde der er placeret som henholdsvis nr. 
1 - 2 - 3 i de forskellige klasser i lp og rally. 
Husk at mærke billedet med navn på hund og 
fører. Hvem de placerede er, vil fremgå af hit-
listerne på hjemmesiden i starten af december. 
Billederne skal sendes til Nefer Johansen-Ossian 
på bernerbladet@gmail.com senest søndag den 
4. januar 2015.

Datoen for indsendelse af resultater til hitlister-
ne blev i år flyttet en dag. Det skyldes at det fir-
ma der trykker vores rosetter holder ferie i hele 
december. Da vi gerne vil være sikre på at få 
rosetterne trykt inden uddelingen, er vi nødt til 
at bestille dem tidligt.

Det kan selvfølgelig være lidt vanskeligt at nå og 
indberette resultater, idet der typisk er placeret 
prøver den sidste weekend i november. Jeg håber 
at alle alligevel har nået det.

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske 
alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår fra 
os i aktivitetsudvalget.

Hanne

Kozmo i fin kontakt under træningKaizer nyder snevejret
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget

Udstillingsudvalget siger endnu en gang tak for 
en dejlig udstillingssæson, med alle dens spæn-
dende og hyggelige oplevelser. Vi takker alle 
som har været med til at give en hånd i løbet 
af året.

Hitlisterne er færdige. Resultaterne af Årets 
konkurrencer er nu gjort op og vi kan konsta-
tere, hvem der gjorde det allerbedst i året, der 
gik. (Resultaterne vil kunne se på klubbens 
hjemmeside www.berner-sennen.dk og i Berner 
Bladet i januar udgaven.)

Billeder til Berner Bladet af  
Årets bedst placerede hunde
For at vi alle kan nyde synet af de hunde, som 
gik til tops, bedes ejerne af de ti bedst placerede 
hunde sende billeder ind til: BEMÆRK NY MAI-
LADRESSE til redaktøren Nefer Johansen-Os-
sian på bernerbladet@gmail.com senest søndag 
d. 4. januar 2015. Også Årets Veteraner 1, 2 og 
3 og Årets Avlshanner og Avlstæver 1, 2 og 3 
bedes sende billeder ind. Er man i tvivl om sin 
placering eller vil man bare se, hvor godt det er 
gået hvem, kan man se hitlisten på www.ber-
ner-sennen.dk 

Årets første udstillinger i 2015
Det nye år starter når DBSK, holder dobbelt-
udstilling i Nyborg i Nyborg Idrætspark, Sto-
rebæltsvej 15, 5800 Nyborg den 17. og 18. ja-
nuar 2015. Dommer er Svante Frisk S. og Ole 
Staunskjaer DK.

I Nyborg vil der være uddeling af Hitlistepræmi-
er til udstillings- lydighedshunde og rally hunde. 
Efter udstillingen lørdag uddeler vi hitlistepræ-
mierne og udvalget er vært ved et glas vin, når 
vi laver en festlig afslutning på dagen med kå-
ring af Årets Berner.

DKK inviterer til årets første udstilling i Frederi-
cia den 8. februar 2015 i Fredericia Messecenter, 
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. Dommer er 
Irina Poletaeva, FIN.

Den 22.marts 2015 er det så DBSK’s tur igen, 
denne gang i Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, 4200 
Slagelse. Dommer er Gerda Schaufeli, NL.

Udstillingsgebyr for 2015
Der er ingen ændringer i udstillingsgebyret i 
2015. 
Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist 
er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund. 
(også ved DBSK’s udstillinger.)

Barn og Hund konkurrencer 2015
Der bliver i 2015 Barn og hund konkurrence på 
udstillingerne i henholdsvis Otterup (kun lør-
dag) og i Strib. Barn og Hund er en konkurren-
ce, hvor børn viser deres formåen med hundene 
frem i udstillings ringen. Børnene vil blive delt 
op i 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

Udstillingsudval-
get ønsker alle to 
og firbenede en 
rigtig glædelig jul 
og et godt nytår.

Vi glæder os til at 
se jer alle i 2015.

	  

http://www.berner-sennen.dk
mailto:bernerbladet@gmail.com
http://www.berner-sennen.dk
http://www.berner-sennen.dk
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Online registrering af præmier på udstillinger fra  1. januar 2015

Online registrering af præmier på udstillinger fra  
1. januar 2015

DKK har testet et nyt system med registrering 
af kritikker på udstillingen i Herning. Alle kri-
tikker vil fremover foregå via en computer med 
internetadgang direkte ude på udstillingerne.

Resultater og kritikker vil løbende kunne ses af 
alle på www.hundeweb.dk under resultatser-
vice, og for dem som ikke har en smartphone 
eller tablet, arbejdes på muligheden for at tilmel-
de sig en SMS-service. Kritik beskrivelsen vil så 
omgående blive sendt på en SMS, så snart hun-
den er blevet beskrevet og præmieret. Derudover 
vil alle kritikker blive vedhæftet på ”Min side/
tilmeldinger”, så man altid kan finde sine kri-
tikker her.

Alle kritikker vil være offentligt tilgængelige 
for alle. I udstillingsreglementet for 2015 vil der 
blive indført, at man via tilmeldingen til udstil-
lingen er indforstået med, at kritikken bliver of-
fentliggjort på hundeweb.

Der vil derfor fremover ikke blive udskrevet kri-
tikker, hverken til DKK eller specialklubbers ud-
stillinger. Det hele vil foregå online via program-
met på hundeweb.

OBS: Skueresultater registreres ikke på hun-
deweb og der vil derfor stadig blive udskrevet 
kritikker og præmielister til skuer.

Jalthe Amarone d’Italy i skoven

Nuga – Harthins next to Nicole

http://www.hundeweb.dk/
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Hitlisten pr. 2. november 2014

Hitlisten pr. 2. november 2014

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

07810/2009 Sennetta ś Colombo 105 5 Nicole Hecksher
07776/2008 Caio 92 5 Lone Yde & B. Rasmussen
01985/2012 Berner-Emmas Happy Hour Humle 84 5 Karin Nielsen
13075/2010 Harthin ś Magic Mojo 79 5 Peter Uno Andersen
20134/2011 Koeman van´t Stokerybos 77 5 Janne Klitgaard Andersen
16074/2013 Franco Nero Carallsa 74 5 Gitte Nielsen
10677/2013 Valentines Cute Jackson Magia Bern 71 5 Lasse Olsen & Gitte Suhr
16394/2012 Effenson Rider Carallsa 69 5 Birthe Post
00715/2012 Berner-Emmas Grand Gismo 69 5 Karin Nielsen & Ditte Cathrine 

Nielsen
00466/2013 Tjofselinas Z Derio 68 5 Mona B. Jensen & Finn Katberg
03669/2012 Flintinge ś Chewie Chewbacca 65 5 Kim & Pia Remmer
00284/2008 Bel´Royal ś Lauritz 62 5 Anette & Per Rotbøll Nielsen
12819/2010 Tertzo ś Out For Justice 57 5 Claus Staugaard Mortensen
08843/2009 Maroussia Otzo King Of Forest 56 5 Mona B. Jensen & Finn Katberg
18107/2008 Vollenweider ś Bosco 54 5 Laila Rasmussen
21220/2008 Pa-Di Sinclair ś Eternity 53 4 Lasse Olsen
13363/2012 Pilegaarden Anakin 47 5 Maya Wulffsberg
07555/2012 Aslaug ś Pingo Pang-Go Cuda 47 5 Heidi og Mads Dahl Jensen
19956/2013 Devael Full Steam Ahead 45 5 Pia Skaarup Larsen
17265/2013 Pa-Di Sinclair ś Napayshni 42 5 Anja Skov
20204/2010 Hansennen ś Monet 39 5 Lone Danielsson
07042/2013 Fortuneia Uncle Athos 39 5 Anni Smedsgaard
19175/2012 J.S. Precious Victor 37 5 Helle Sørensen
21357/2009 Amazing Tiklo ś Asterix 36 3 Michael Adamsson
16013/2012 Ur It V.D. Buut Vrij Hoeve 36 5 Bodil Raskmark
11708/2012 Herletta ś Jason 36 5 Berit Bang-Jensen
19451/2008 Sund Brusgaard Louis 35 4 Ib Schack
02589/2007 Zolo Vom Oberholzer Forst 34 3 Linda Pilgaard Skov
08562/2009 Harthin ś Lapin Unelma 34 5 Anne H., Peter og Maria H. 

Andersen
00771/2014 Harthin ś O´neill 33 3 Anni Smedsgaard
02873/2007 Ber Moscow ś T-Riki Tiki Tavi 30 5 Shelia Hornstrup
09992/2010 Berner-Emmas Enrique Be My Hero 29 4 Anja & Ib Frost    
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Hitlisten pr. 2. november 2014

10198/2005 Hansennen ś Pilatus 28 2 Jason Moore
01501/2014 Mason Van´t Pachthof 28 2 Bente Skorstengaard
15544/2012 Lady Xiera ś Mister Maverick 27 5 Susanne S. Jonas
12043/2013 Nero Perkuno Sargas 26 5 Dorthe Jensen

Tæver

07782/2008 Carolina 91 5 Christina Basbøll
14062/2005 Soffi 82 5 Karin & Erik Nielsen
15044/2006 Pa-Di Sinclair´s Babette 81 5 Helle & Hans Peter Sinclair
17154/2009 Banehaven ś Fillis Filua 78 5 Mai-Britt Juhl
15550/2012 Lady Xiera ś Moneypenny 77 5 Pia Skaarup Larsen
12911/2009 Kjær ś Honey Honey 75 5 Steen Ulrik & Lise Kjær
10678/2013 Valentines Sweet Millie Magia Berna 69 5 Birgitte Selchau
17042/2008 Berner-Emmas Berta 68 5 Lotte E. Kiiel, K. Nielsen & R. 

Nielsen
12201/2011 Harthin ś Nobody Like Nathalie 67 4 Peter, Anne & Maria Harthin 

Andersen
15552/2012 Lady Xiera ś Maggie Mayflower 66 5 Pia Skaarup Larsen
09877/2011 Lady Xiera ś Josephine Day 64 5 Pia Skaarup Larsen
18140/2010 Lady Xiera ś Iluna 61 5 Louise Hoff Kloster Lauridsen
09994/2010 Berner-Emmas Ebony Exception 58 4 Thomas Dielentheis
12303/2009 Gainit ś Fiona 55 5 Lilian & Kim Madsen
18139/2010 Lady Xiera ś Impala 54 5 Henriette Poulsen
01197/2012 Banehaven ś Ganni Dressed For Life 52 5 Maj-Britt Juhl
11213/2013 Bernerdalens Lakka 52 5 Inge Bibby
18083/2009 Pa-Di Sinclair ś Invisible Touch 51 4 Helle & Hans Peter Sinclair
18377/2010 Amazing Tiklo ś Balu Magic 51 5 Gitte Høy Nielsen
04718/2012 Pa-Di Sinclair ś Mercedes 49 5 Britta & Claus H.Staugaard 

Mortensen
17291/2013 Tutti Frutti Hala-Bala 48 5 Maya Wulffsberg
17041/2008 Berner-Emmas Babette 47 5 Karin Nielsen
12202/2011 Harthin ś Next To Nicole 47 5 Nefer Johansen & Kim Ossian
18141/2010 Lady Xiera ś Icolina 44 5 Susanne & Louise Thorsen
19862/2012 Berner-Emmas Jairo Joy Del Lago 42 5 Karin Nielsen
15549/2012 Lady Xiera ś Montoya 42 5 Henriette Poulsen
22551/2005 Dörte Vom Blumberg-Land 37 4 Tina Grenaae

Hanner (fortsat)
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Hitlisten pr. 2. november 2014

Tæver (fortsat)

16253/2013 Kjær ś Money For Nothing 39 3 Karina & Per Børglum Knudsen
13076/2010 Harthin ś Magnificent Miss Melanie 36 3 Peter, Anne & Maria Harthin 

Andersen
15548/2012 Lady Xiera ś Miss Mermaid 36 5 Lis Gøtche Østergaard
09994/2012 Alma 34 5 Henning Hede Jensen
22021/2005 Vipsennen Zindy 32 3 Vivi Petersen
00872/2013 Terplinggaard ś Nova By Yobi 32 3 Ole Gregersen
16948/2013 Lady Xiera ś Nicoline 32 4 Ulla Poulsen
10869/2012 Kristianslyst’s Becca 32 5 Charlotte Tams Skanborg
18146/2004 Hansennen´s Omega 31 3 Per og Susanne Randløv 

Petersen
18392/2013 Tulipános Berni Miss Morro Málna 30 5 Tine Kloster
21496/2010 Guldlund ś Snow Angel 28 4 Joan & Jesper Damgaard-Iversen
10827/2010 Guldlund ś Just To Kiss 27 5 Laila Pedersen
16949/2013 Lady Xiera ś Nea 27 5 Pia Skaarup Larsen
12143/2006 Belega´s Afrodite 26 2 Per Salomonsen

Veteranhanner 
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2014)

02589/2007 Zolo Vom Oberholzer Forst 34 3 Linda Pilgaard Skov
10198/2005 Hansennen ś Pilatus 28 2 Jason Moore
00268/2004 Tertzo ś Lanzo Jr. 14 1 Lene Hadbjerg Sørensen

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2014)

14062/2005 Soffi 82 5 Karin & Erik Nielsen
15044/2006 Pa-Di Sinclair ś Babette 80 5 Helle & Hans Peter Sinclair
22551/2005 Dörte Vom Blumberg-Land 37 4 Tina Grenaae
22021/2005 Vipsennen Zindy 32 3 Vivi Petersen
18146/2004 Hansennen ś Omega 31 3 Per og Susanne Randløv Petersen
12143/2006 Belega ś Afrodite 26 2 Per Salomonsen
05443/2006 Lille Strand ś Isolde 15 2 Inge Bibby
22850/2005 Bernerhøjen ś Ophelia 12 1 Else-Marie Kolding-Jacobsen
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LP – Hitliste 2014

LP – Hitliste 2014

LP1

Nr. Hund Fører Point
1 Amazing Tiklo ś Buffy Saint Marie Tine Kloster 167
2 Tertzo ś Live To Tell Rikke Marstrup Mollerup 166,5
3 Dalaleds Qisa Karin Rasmussen 163
4 Kjær ś Dancing With Charlie Joanna Gram Mandau 161,5
5 Bernerhøjen ś Gucci Birger Ejsing 160
6 Tertzo’s Shisa Irma Jensen 158,5
7 Amazing Tiklo ś Balu Magic Gitte Høy Nielsen 157
8 Hansennen ś The One And Only Johnny Rasmussen 134,5

LP2

Nr. Hund Fører Point
1 Tertzo ś Kazue Lotus Ulla Hobert 198,5
2 Tertzo ś Shishel Kirsten Anker Nielsen 196
3 Von-Pedersen’s Chili Ole Andersen 182
4 Euro Kensen Nixon Ole Romer 164
5 Bernerhøjen ś Gucci Birger Ejsing 162

Carla

Sofia
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Rally Hitliste 2014

Rally Hitliste 2014

Rally Begynder

Nr. Hund Fører Point
1 Kjær ś Dancing with Charlie Joanna Gram Mandau 98
2 Vipsennen X-Treme Lilo Tove Jensen 98
3 Hansennen ś Chianti Vian Mylstrup 88
4 Lady Xiera ś Moneypenny Louise Hoff Kloster Lauridsen 86
5 Hansennen ś Cookie Birgit Christensen 85
6 Effenson Rider Carallsa Birthe Post 83
7 Ka Limbo ś Priska Precilla Joan Ohlsen Kjeldsen 80
8 Lady Xiera ś Maggie Mayflower Louise Hoff Kloster Lauridsen 75
9 Favitea ś Cornell Birthe Post 75
10 Pilegaarden Anakin Maya Wulffsberg 71

Rally Øvet

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

Rally Ekspert

Nr. Hund Fører Point
1 Lady Xiera ś Impala Henriette Poulsen 96
2 Guldlund ś Just To Kiss Laila Pedersen 91

Bernershoppen

www.bernershoppen.dk
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Avlsbeskrivelsesarrangement
Den 27. september blev klubbens første avlsbe-
skrivelsesarrangement afholdt. Ifølge de mange 
tilbagemeldinger har det været en stor succes og 
vi har fået konstruktiv feed-back fra både del-
tagere, men også fra dommerne. Denne feed-
back vil vi behandle på vores kommende møde 
m.h.p. evt. at tilrette dette arrangement til det 
kommende år.

Vi havde max. tilmelding på 20 hunde, men 
desværre var der 2, som alligevel ikke kunne 
deltage af forskellige årsager. Disse hunde får 
muligheden næste gang vi afholder dette arran-
gement.

Kun 3 dage før var hele seancen dog ved at måt-
te aflyses. Den svenske dommer – Jan Herngren 
– måtte desværre melde forfald grundet sygdom. 
Vi arbejdede på højtryk i 2 døgn for at finde en 
erstatning og er Elin Normanseth, Norge – dybt 
taknemlig for, at hun tog udfordringen op og 
sprang til – på det tidspunkt havde vi været i 
kontakt med de første snart 30 dommere fra ind- 
og udland.

Alle hunde fik udtaget en blodprøve af en dyrlæ-
ge, blev målt og vurderet af de 3 dommere – Bir-
gitte Schiødt, Hans Joseph Gerhards og Elin Nor-
manseth. Blodprøverne bliver i skrivende stund 
opbevaret m.h.p. evt. senere forskning eller lign.

Tertzo ś Kaya med sine hvalpe
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Vi arbejder frem mod at lave et lignende arrange-
ment i 2015, så hvis I har lyst til at deltage der, 
kan I med fordel sende en forhåndstilmelding 
allerede nu – som ikke er bindende, da vi ikke 
kender datoen, men mere for at se, om interes-
sen er der.

Avlsgodkendelser eksisterer ikke mere
Lad os lige slå det fast én gang for alle: ”Der fin-
des ikke avlsgodkendelser i klubben mere og det 
har det som sådan ikke gjort siden juni 2010!

Vi har lister over hunde, der opfylder kriterierne 
for avls i DBSK og det er denne liste man ansø-
ger om at komme på.

Vi får rigtig mange henvendelser omkring avls-
godkendelser og alle får svar tilbage, at det fin-
des ikke mere, kun lister over hunde der opfyl-

der kriterierne. Ligeledes får man at vide, at man 
ikke må skrive på sin hjemmeside eller lign., at 
man har fået sin hund avlsgodkendt. Det er der 
så alligevel rigtig mange der gør, men det er alt-
så ikke fakta og man kan ikke skrive sådan på 
sin hjemmeside.

Skulle der være spørgsmål vedr. dette, er I meget 
velkomne til at tage kontakt til avls- og sund-
hedsudvalget.

Kommende arrangementer:
I udvalget arbejder vi ligeledes på en temadag i 
det nye år. Tid og sted kommer senere.

Skulle I ligge inde med gode ideer til hvad I kun-
ne tænke jer, er I altid meget velkommen til at 
sende os et forslag, så kigger vi på det. 

Vi har netop haft den store sorg at sige farvel til 
vores elskede Kaizer på 10 år og 4 måneder. 

Dette billede er det sidste der er taget af Kaizer,  
Kozmo & Marley sammen i haven i sommer…
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Opslagstavle

Opslagstavle

OPSLAG – Fotograf søges
DBSK søger én fotograf som vil tage bille-
der til vores arrangementer. Interesserede 
kan skrive til Lise Kjær.

Se hendes oplysninger på infosiderne.

Hvalpepakker
Som opdrætter kan du bestille hvalpepak-
ker til dine hvalpekøbere. Pakken indehol-
der medlemskab, gavekort til 
udstilling, træning og meget 
mere. 

Bestil dem her:

Husk…
at trykke F5, for at opdatere hjemmesiden. 
Dette skal gøres trods at browseren har 
været lukket ned.

Vidste du at man…
kan se baby- og hvalpe-
resultater på hjemmesiden?

Årets hunde
HUSK at indsende billeder af årets 3 bedst 
placerede hunde for hhv. udstilling, LP- og 
Rally- billeder sendes til redaktøren. Bille-
de navngives med placering og navn.

Priser for annoncering 
i vores blad
Pr. blad:
Halvside 300 kr. 
Helside 500 kr.

Årligt 
Halvside 1500,-
Helside 2500,-

Rihanna 6 1/2 uge gammel



DBSK ønsker alle  
medlemmer god jul og 
godt nytår 

Vi takker for 2014 og glæder os til at tilbringe 
mange dejlige timer med jer igen i 2015.
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Nyt fra Bernerpladsen Als/Sundeved

Nyt fra Bernerpladsen Als/Sundeved

Efterårssæsonen lakker mod enden. Vi har sid-
ste træning søndag den 23. november, med ef-
terfølgende medlemsmøde.

Den 13. september afholdte vi vores årlige sen-
sommertur. Der var arrangeret en guidet tur 
rundt omkring Jels Søerne. Vores guide var me-
get engageret og havde en enorm viden og for-
tællelyst, i forhold til områdets udvikling fra isti-
den til nu. Vejret var dejligt og efter turen ristede 
vi pølser på en til lejligheden opbygget naturgrill.

Weekenden efter havde vi en gåtur ved Vejers 
Strand, med efterfølgende kaffe og kage i Bent 
og Grethes sommerhus. 

Begge ture havde deltagere fra nær og fjern. Det 
er dejligt at se så stor en opbakning fra berner-
folk uden for pladsen.

Pladsen har også indgået et uformelt samarbejde 
med Newfound-lænderklubben om fælles gåtu-
re.

Vores samarbejde med et plejecenter i området 
om besøgshunde, er så småt startet op. Grethe 
har været på besøg et par gange med stor succes.

Året sluttes af med nytårskur i Gråsten Skov (se 
opslag på næste side).

Pladsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.

På vegne af BAS
Ib Frost
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Nyt fra Bernerpladsen Als/Sundeved

Nyt fra Bernerpladsen Als/Sundeved

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

Kontakt
Ib Frost 2860 4406.

Årets Nytårskur

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

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

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

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

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

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

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

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

Velkommen til Bernerpladsen  
Als og Sundeved
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Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

BernerMarked 2104
Vi har afsluttet regnskabet for BernerMarked 
2014, og fordelt overskuddet med ca. 2.600 kr. 
til hver af de tre træningspladser.

Det er samtidig besluttet, at der holdes Berner-
Marked lørdag 1. august 2015; også denne gang 
med åbne LP-prøver. Reserver allerede nu da-
gen.

Træningstræffet for de tre 
træningspladser holdes på 
pladsen i Ballerup-Skovlunde 
den 27. september 2015.

Træning
Træningspladsen holdt juleafslutning den 
23. november 2014, og vi starter igen søn-
dag 11. januar 2015.

Kontakt
Irma Jensen på 36 75 11 24
Ole F. Nielsen på 39 67 26 62
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Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

Desværre har Ole H og Helle været nødt til at 
stoppe som instruktør hos os. Så hvis der er en 
læser af Berner Bladet, der kunne tænke sig at 
hjælpe os/blive instruktør, skal du ikke tøve 
med at kontakte træningspladsen. Vi kan tilby-
de hyggelige tirsdags aftener/søndag formidda-
ge sammen med nogle motiverede bernerejere, 
hvor vi ud over at træne med vores dejlige hun-
de, også prioriterer det sociale.

Indtil der kommer en ny instruktør, er det Rikke, 
Kjeld, Irma og Anne-Mette som instruktører. Der 
vil derfor være dage hvor der ikke er en instruk-
tør til hvert hold. Vi vil derfor prioritere holdene 
i denne rækkefølge: hvalpe, unghunde, ”vedli-
gehold”, LP. Vi har fundet dette som den bedste 
løsning, idet LP-holdet vurderes at kunne klare 
sig selv.

 Møffe springer

”Koncentration”  
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Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN

Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN

Berigtigelse
I sidste udgave af Bernerbladet fortalte jeg, at 
lille Mozart havde boet hos en familie, inden 
han kom hjem til nuværende ejer og at denne 
familie ikke havde fokus på hans behov. Det er 
ikke korrekt. Der er sket en misforståelse i infor-
mationerne og jeg beklager.

Brith Skovmøller,  
Hvalpe- og familiehundeinstruktør

Fælles gåtur 8. oktober
Som det er tradition arrangeres der et par fælles 
gåture i løbet af en træningssæson. 8. oktober 
gik turen til Odense Centrum. Banegårdens tun-

nel under sporene og trapperne omkring blev 
udfordret. Mange af hvalpene prøvede, at gå 
på trapper for første gang – der er meget nyt at 
lære… Turen gik fra banegården videre op igen-
nem bymidten. Tak for en hyggelig aften.

Kommende fælles gåtur
Som sidste år er det planlagt, at vi skal besøge 
H.C. Andersens julemarked, det bliver lørdag d. 
6. december – kom og vær med, det er altid en 
super god tur.

Vel mødt i Fynskredsen til alle interesserede.

Vintertræning på  
Bernerpladsen i  
Odense
Fynskredsen tilbyder igen i år vintertræ-
ning. 

Lørdage kl. 12.00 - 13.00 for hvalpe og 
fortsætterhvalpe og 13.15-14.00 for ung-
hunde og vedligehold – begge hold trænes 
af Brith Skovmøller. 

Der startes op med julegåtur 6. december 
og herefter almindelig træning på pladsen 
fra 13. december og frem til 14. februar. 

10 træninger inkl. gåturen for 480 kr.

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

Fælles gåtur i Odense Centrum

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

Nyt fra Bernerpladsen Haderslev

  Pladsens fingerfærdige Danielle 
lavede dette smukke Græskar til 
Halloween 2014

Bernerengen’s Aslan og lillesøster på ferie i Italien

Jeg var med min familie på ferie her i efteråret. 
Det er en lang køretur, men det var ok, bare vi 
er sammen.

Vi ankom til Gasthof Engel i Hopferau i syd 
Tyskland fredag om aftenen, vi havde kørt siden 
kl. 06. Vi blev godt modtaget, man kunne mær-
ke at vi hunde var velkommen. Værterne kom 
straks med 2 store skåle vand til os. Vi skulle bo 
på værelse nr. 5.

Alle kunne se at jeg er stor og flot. ”Lillesøster” 
Regina beundrede de også, men det var nu mest 
mig, der bliver fotograferet. Jeg er blevet fotogra-
feret meget, så nu er der billeder af mig i mange 
lande.

Lørdag morgen fik vi morgenmad og gik en tur 
i den lille sydtyske by, inden vi smuttede vide-
re mod Italien, hvor vi ankom lørdag aften, ved 
huset i Anghiari ved Sansepolcro.

Det var et dejligt stort hus, jeg vil gerne have 
meget plads når jeg ligger på gulvet og der var 
også en stor have vi kunne være i.

Vi besøgte flere små byer, hvor der var mange 
stejle gader og mange trapper. Da jeg var lille 
syntes jeg at trapper var til for at straffe mig, 
men nu hvor jeg er stor kan jeg snildt klare dem 
alle. I byen Cortona var der en rulletrappe!!!!!!!!! 
den kiggede jeg længe på!!!!!!!!!! og blev så enig 
med min far om, at det ikke var noget for mig, 
så vi tog trappen, det ved man da, hvad er for 
noget. Da vi kom op var der en fantastisk udsigt, 
som I kan se på billedet. Regina sætter sine for-
ben op på en lille mur for bedre at kunne kigge 
ud, det pigebarn er også SÅ nysgerrig og for hen-
de er det jo let nok, med sine 39 kg.



28

Nyt fra Bernerpladsen Haderslev

Der kommer mange i de små byer og vil hilse på 
os og spørger til vores race og hvor meget vi ve-
jer. En dag spørger en ung dame hvor meget jeg 
vejer, min mor siger 57 kg, ”Nej!!!!!” siger hun 
”kan det virkeligt passe, det er kun 4 kg mere 
end mig?” Jo det passer skam, men damen var 
nu også en lille fjer………..fra Japan.

I en anden by mødte vi 3 mænd, de vil også 
snakke og klappe mig, den ene ville ikke lade 
mig snuse til sin hånd først, jeg forsøgte ellers 
3 gange, men han ville kun klappe mig på ho-
vedet. Så sagde jeg godt nok fra, med et meget 
kraftigt ”VOV” og så gik han!!!!.

En dag var vi med inde i en lædervare butik, 
der var ikke meget plads, men damen sagde selv 
”Kom ind, kom ind”.

Der var nogle ting som vores forældre skulle se, 
hvor vi ikke kunne komme med, så blev vi i bi-
len, det er helt ok, for det er vi også derhjemme, 
når vi f.eks. er med vores mor ude og handle.

Da ugen var slut og vi skulle mod Danmark 
igen, kørte vi igen til Gasthof Engel på vej hjem. 
Her regner jeg selvfølgelig med at vi skal bo på 
vores værelse nr. 5, men nej, min far går ind på 
værelse nr. 6 og det var godt, for der var en fed 
altan vi kunne slænge os på.

Jeg har hørt at vores forældre har været glade for 
at have os med på ferie, så jeg er sikker på at vi 
kommer med igen en anden gang.

Som I kan se på billedet, med os på trappen, så 
nyder vi det, det er i byen Cortona. Da vi kom, 
sad der rigtig mange på alle trinene, men der 
blev også plads til os.

Billedet med bilen er da vores forældre begynder 
at pakke til turen hjem, så skal man altså lige 
holde sig lidt til og være klar, så man kommer 
med hjem igen.

Med venlige hunde vov fra
Aslan og Regina

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

Vi er primært på:
Langdyssevej 5, Vedsted
6500 Vojens

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

Nyt fra Bernerpladsen Haderslev
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Billeder

Bernerpladsen i Køge

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

Billeder

Prima-sennen`s Dexter of Kimberly, 7 mdr. gammel

Kozmo til træningLady Xieras Shelly 5 år

Er det mon ikke noget vi skal dele…  
( Nuga - Harthins next to Nicole )
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Så går 2014 sæsonen på hæld
Efter det store flotte fremmøde til sommerens 
rally træning onsdag aften, så har vi oplevet en 
mindre deltagelse i den almindelige træning lør-
dag formiddag i efteråret.

Derfor har trænere og styringsgruppen taget ini-
tiativ til en evaluering og alle medlemmer har 
derfor modtaget en mail. Vi vil gerne blive klo-
gere på medlemmernes ønsker og bevæggrunde 
for fraværet, så vi kan rette til i tilbudet vi giver. 
Vi håber medlemmerne tager godt imod mailen 
og kommer med konstruktiv kritik, så vi kan 
få træningspladsen op i tempo igen. Det er jo så 
hyggeligt at mødes om vores fælles interesse, 
nemlig vores dejlige Bernere.
 
Vi har haft gang i snore og øvevogne her i efter-
året, her ses unghundeholdet i skrap træning, de 

var super dygtige, og der skal nok komme at par 
rigtige trækhunde ud af dem.
 
I skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd 
på juleafslutningsarrangementet. Traditionen 
tro, så går vi en tur i skoven i baghaven, i år 
med indlagte opgaver, og måske vi møder den 
søde julemand med vufferne.
Gløgg, æbleskiver og pakkespil, sådan slutter 
2014 og vi håber at byde på spændende nyt i 
2015, så hold øje med hjemmesiden.
 
Glædelig jul og godt nytår
 
Nytårskur afholdes igen med Eva og Ole Steen i 
spidsen. Datoen bliver den 4 januar ved Rødhus 
Strand. Hold øje med hjemmesiden for nærmere 
info.

Træning
Vi har altid plads til nye medlemmer og 
hunde, så skulle i være interesseret så kon-
takt os endelig eller mød gerne op lørdage 
fra kl. 9.00 hvor vores babyer og hvalpe 
træner og kl. 10.00 hvor de voksne træner.

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

Træningspladsen
Søndag den 16. nov. var sidste træningsdag i 
denne sæson. Lørdag den 6. dec. har vi fælles 
juleafslutning med Schæferhundeklubben, hvor 
der hygges med gløgg og æbleskiver, og forskel-
lige opgaver for hund og fører.

Da træningspladsen ligger lige op ad en skyde-
bane og der kommer små fly i luften, får hun-
dene lært, at det ikke er farligt. De fleste hunde 
lægger slet ikke mærke til det.
For kørselsvejledning: se vores hjemmeside 
www.bernerpladsen-nordsjælland.dk

Gåtur
Søndag den 2 november havde vi gåtur i Hel-
singør. Vejret var skønt da vi mødtes på pladsen 
foran stationen. Mens vi stod og ventede kom 
der flere og kiggede og klappede hundene og tu-
rister fik taget nogle billeder.
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Vi startede byturen på stationen, hvor vi fik lov 
til at gå ind i toget. Vi gik hele vejen igennem 
det og kom ud i den anden ende. Så gik vi vi-
dere op i byen, hvor der blev snakket med børn, 

voksne og andre hunde. Vi havde regnet med 
at forretningerne var åbne, men de fleste åbne-
de først kl.11. Hunde måtte ikke komme ind i 
centret, men vi prøvede at gå ind ad døren, der 
kører rundt.

Nu var det blevet kaffetid, så turen gik til Kul-
turværftet, hvor vi kunne sidde ude i det gode 
vejr og nyde udsigten, arkitekturen og ikke 
mindst kaffen.

Så var det blevet tid til at køre hjem, men først 
var der mulighed for at besøge vores træner Imre 
i Maxi Zoo. Inde i forretningen lagde min hund 
sig på gulvet, nu havde hun fået nok for denne 
gang. Det havde været en dejlig begivenhedsrig 
dag.

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

I ØNSKES EN RIGTIG GLÆDELIG JUL,  
SAMT ET GODT NYTÅR.

Træning
Forårstræningen starter søndag den 1. fe-
bruar 2015 og vi træner fra kl. 9.30 - 11. 
Vi starter med fælles opvarmning, som er 
alm. lydighed, hvorefter der er hvalpetræ-
ning, rally, fremadsendelse, spor m.m. Vi 
håber at se rigtig mange hunde.

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

Søndag den 16. november holdt vi afslutning, 
hvor vi startede med træning på hvalpeholdet 
og LP-holdet. Da der var skue i Vamdrup var der 
ikke nogen der trænede på familie hundeholdet. 

Efter træningen gik vi ind i klubhuset og nød 
varmen sammen med gløgg og æbleskiver. 
I det nye år starter vi op søndag den 22. februar 
med fastelavn, hvor hundene møder udklædte 
ud. 

Tirsdag den 14. april starter vi op med aften-
træning.   

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

Ud over hvalpe træning, unghunde / familie-
hygge hundetræning vil vi i foråret også starte 
op på rally træning, hvis der er inetresse herfor. 
Op til udstillingerne vil der også være mulighed 
for ringtræning. Efter hver træning vil der være 
mulighed for at købe pølser og sodavand.

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

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

Kontakt
www.bernerpladsen-sydvest.dk 

Johnny Rasmussen: 
7592 2902 eller mobil: 2049 6777 
Email: tzatzikirasmussen@gmail.com
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Berner Nattrim
Så fik vi gennemført et Berner nattrim, hvilket 
vi på deltagernes reaktioner under løbet og efter-
følgene, vil betegne som en succes.

Ca. 20 mennesker og ca. halvt så mange hunde, 
var ude på natløb i Stenskoven ved Næstved i 
buldrende bælgravende mørke, fire hold havde 
lommelygter med til at kunne lyse dem lidt på 
vej i gennem skoven, ad en ca. 2,5 km lang rute 
med indlagte poster, som både to og fire benede, 
skulle løse og samle point. Ved nogen poster var 
det hunden der skulle løse, andre dets menne-
sker, og nogen skulle de finde ud af i fællesskab.

Alle klarede det flot, ingen for vild i den mørke 
skov, og alle kom vel i mål. Da holdene stille og 
roligt var kommet i mål, var der varmt mad, at 
spise og lidt at drikke, mens holdenes point blev 
sammen talt, så vi sidst kunne udråbe en vinder 
for aftens løb.

Vi er ret sikre på, at der var en del trætte hunde, 
både voksne hunde og hvalpe, der havde fået 

en god oplevelse ud af 
aftenen, og deres men-
nesker lige så.

Vi siger tak for en rigtig hyg-
gelig aften til alle jer deltagere!

Træningstræf
Den 28/9 afholdte Suså træningsplads træ-
ningstræf, hvor Køge træningsplads og Balle-
rup/Skovlunde træningsplads deltog. Der var 19 
tilmeldte hunde med førere.



35

Nyt fra Suså træningsplads

Som noget nyt i år bestod øvelserne af 5 LP øvel-
ser og 5 rally-øvelser. De 5 LP øvelser, havde 
folk haft mulighed for at træne på, da de kendte 
til øvelserne på forhånd. Folk havde få 10 ral-
ly-øvelser at øve på, hvor af de 5 øvelser kom 
man op i på dagen.

Vores dommer var Ulla Hobert, som kender sær-
deles godt til både LP- og Rally prøver, og hun 
guidede folk godt igennem øvelserne.

Under træffet var der mulighed for at købe kaf-
fe/the og kage og der blev holdt fælles frokost, 
hvor der kunne købes pølser med brød. Under 
frokosten blev der udtrukket lotteri med mange 
flotte gaver.

I år vandt Ballerup med 1009,5 point. Suså nr.2 
med 970,5 point og Køge nr.3 med 933,5 point.

Det var en succes med at 
blande LP-og Rallyøvel-
ser, så det bliver genta-
get igen til næste år.

Suså træningsplads si-
ger tak til alle for en rigtig 
dejlig dag sammen med en 
masse dejlige mennesker og 
hunde, hvor vejret var med os.

Træning
Lydighedstræning
Der bliver trænet søndage kl. 9.30 Og det 
foregår på adressen: 
Glasværksvej 1, Fensmark, 
4684 Holmegaard
(på boldbanerne ved Holmegaard Hallen.

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

Hjemmeside:
www.susaa-dbsk.dk
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Når mørket og kulden sænker sig over trænings-
banerne rundt omkring, så er det lidt en prøvel-
se at tage til hundetræning. Det problem har vi 
fundet en løsning på, idet vi er flyttet indendørs. 
Vi har lejet en hal som vi kan træne i hele vinte-
ren. Her er lyst og tørt, omend der ikke er varme 
på, men den må man så arbejde sig til. 
Og arbejdet, det har vores kursister gjort hele ef-
teråret. De er trofast mødt op til træning, uanset 
hvad vi har budt dem. Selv da vi inviterede dem 
på landet hvor vi fik lov at låne en ridebane med 
lys. Skybrud, lyn og torden, og så var den træ-
ning aflyst. 
Da vi har lejet hallen, har vi også råderet over 
den alle ugens 7 dage, så planen for vinteren 
er, at udover den almindelige træning vil vi lave 

tema-aftener med f.eks. klikker-træning, tricks, 
pelspleje, hundemassage til husbehov, ringtræ-
ning og hvad vi ellers finder på. Måske sidder du 
også med en god idé, så er det bare at sige frem.
I december har vi adventskalender. Dem der har 
tilmeldt sig træning hele vinteren, deltager i lod-
trækning om præmier til deres hunde. 
Ellers fortsætter vi vinteren over med hvalpe, 
unghunde, lydighed og rallytræning. Vi håber vi 
rammer noget for enhver smag. Om ikke andet, 
så kommer man ud og hygger og snakker med 
de andre hunde og deres ejere, og det er jo ikke 
så ringe endda.
Med ønsket om en glædelig jul til alle, fra styre-
gruppen og trænere.

Hanne

Træning
Vi træner mandag og tirsdag fra 18 - 20.
Adressen er:
Skovvej 46
8723 Løsning

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

Kjærs JosephinePrima-sennen`s Dexter of Kimberly, 7 mdr gammel

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

Vinter på Bernerpladsen
Vinteren har ramt Danmark og haven er gået i 
dvale. Det giver des mere tid til at komme ud 
sammen med hunden i skov og langs strand. 
Husk at hunden har behov for vedligehold af 
muskulaturen - også om vinteren, så drop dva-
len og kom ud. Træningspladsen er gået på de-
cemberferie men vi starter op igen i januar. 

Banko
I oktober mødtes vi til BANKO. Igen en succes-
fuld aften med masser af fine præmier til ræk-
ker, plader og som sidegevinster. Banko går 
aldrig stille for sig på Bernerpladsen – således 
heller ikke denne gang. Tak til alle sponsorer og 
til alle Jer, der mødte op med det bedste humør – 
det var en dejlig aften.

OBS OBS Nytårskur 
Vi har været nødt til at lave en ændring ang. 
dagen for kuren… LØRDAG den 3. Januar mødes 
vi i skoven kl. 10.00 og ønsker hinanden godt 
nytår og går en tur med hundene. Efter travetu-
ren drikker vi varm kakao og spiser hjemmebag, 
inden vi drager hjem til sofaen og uldtæppet. Det 
bliver en skøn tur. Tilmelding på liste i klubhuset 
eller på facebookgruppen, så vi ved hvor mange 
boller vi skal bage.

Vi ønsker Jer alle en rigtig dejlig december må-
ned, en glædelig Jul og et lykkebringende 2015.

Træning
Er du endnu ikke kommet i gang med træ-
ningen eller venter du hvalp i juleferien er 
du altid velkommen. Ring til træneren og 
få en snak. Kontaktnumre findes på hjem-
mesiden. 

Første træningsgang i sæson 2015 er tirs-
dag d. 13 januar kl. 18.30. Vi glæder os til 
at se Jer derude. 

Hold øje med hjemmesiden for hvilken 
træning vi tilbyder i det nye år.

Kontakt
www.bernerpladsen.dk
Facebook: Bernerpladsen v. Århus.
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tikloshop.dk
fra os til alle jer

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

- alt til din allerbedste ven

8 raske dage med
20% rabat

Kuponkode: JulBB2014

Glædelig Jul og
Godt Nytår

Tilbuddet gælder fra 10/12 til og med 17/12-2014. Benyt kuponkode JulBB2014

Juletilbud

December 2014_DBSK Blad_TikloShop.indd   1 10-11-2014   11:32:36
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Bestyrelsen
Formand
Lise Kjær
Skolegade 17
8723 Løsning
40 84 20 48
kontakt@kennel-kjaer.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

mailto:info@berneremma.com
mailto:janne-klitgaard@danbolig.dk
mailto:niss.christian@gmail.com
mailto:janne-klitgaard@danbolig.dk
mailto:lilian.milek@mail.tele.dk
mailto:louisen@live.com
mailto:hannebank@stofanet.dk
mailto:info@berneremma.com
mailto:finn.katberg@privat.dk
mailto:fruenshoej@hotmail.dk
mailto:bernerbladet@gmail.com
mailto:frankhelle@tuknet.kd
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DBSK = Dansk Berner Sennen Klub
DKK = Dansk Kennel Klub 

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

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

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

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

Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

17.01 2015 Nyborg Svante Frisk SE DBSK 15.12 2014

18. 01 2015 Nyborg Ole Staunskjær, DK DBSK 15.12 2014

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

22.03 2015 Slagelse Gerda Schaufeli NL DBSK 16.02 2015

04.04 2015 Nykøbing Falster Karl_Erik Johanssons 
SE

DKK Kreds 
10

27.02.2015

25.04 2015 Roskilde Ricky Lochs-Romans 
NL

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

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

06.06 2015 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Helge Werner Hagen NO
Guido Perosino IT

DBSK 04.05 2015
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Dato Sted Dommer Arrangør Tilm. Frist

07.06.2015 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Klubudstilling

Guido Perosino IT
Helge Werner Hagen NO

DBSK 04.05 2015

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

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

15.08 2015 Bornholm Birte Scheel DK DKK 13.07 2015
Anden frist  
(kun online)
20.07 2015 kl. 8.00

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

29.08. 2015 Varde Kommer senere DKK Kreds 
11

25.07 2015

19.09 2015 Sorø Frode Jevne No DBSK 17.08 2015

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

10.10.2015 Aars Marit Sunde NO DBSK 07.09 2015

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

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

21.11.2015 Strib Kresten Scheel DK DBSK 19.10 2015
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Onlinetilmelding
www.hundeweb.dk
Her kan man online tilmelde sine hunde til alle 
DKK’s og DBSK’s udstillinger.

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

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

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

Kjærs Josephine

Sofia og Carla

SofiaSofia og Carla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Afsender
Frank Andersen · Vinkelager 14, Grejs · 7100 Vejle

Nice leckei van de Klaverhoeve gør sig til i den fine skov
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