Berner Bladet

Nr. 6 · December 2015 · 38. årgang

Medlemsblad for Dansk Berner Sennenklub

Indhold mm

Nyt fra bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nyt fra redaktøren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Still going strong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nyt fra aktivitetsudvalget . . . . . . . . . . . . . . 9
Nyt fra udstillingsudvalget  . . . . . . . . . . . .  15
Hitlisten pr. 23. november 2015 . . . . . . . . .  16
LP – Hitliste pr. 10. november 2015 . . . . . . 20

Rally Hitliste pr. 10. november 2015 . . . . .  21
Nyt fra avls- og sundhedsudvalget  . . . . . . 22
Historier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Nyt fra træningspladserne . . . . . . . . . . . . . 32
Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Udstillingskalender 2016 . . . . . . . . . . . . . . 49
Klasseindeling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

Udgivelser og deadlines i 2016: 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.dbsk.dk

Fotokonkurrencen
Forsiden

Begrundelse

Jalthe og Leckie poserer i sneen, indsendt af
Bent Jacobsen.

Forsiden: Lækker med lækker på.
Bagsiden: Hvem har fundet på flest spilopper?
Jane og Linda

Bagsiden
Agila (Tjalfe og Josephines lilla pige) og
Liva Elena på 2 år. Bedste venner.
Indsendt af Maria elena Ulsøe.

Redaktion
Materiale sendes til: Nefer Johansen-Ossian · Søndergade 41, st.th. · 5450 Otterup · tlf. 2194 1667 · e-mail: bb@berner-sennen.dk
Ansvarshavende redaktør: Karin Nielsen · Østkystvejen 17, Fynshav · 6440 Augustenborg · 21 78 75 83 · info@berneremma.com

2

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Den nye hjemmeside er i luften, mere om den
på side 5. Der har været et par arrangementer
henover efteråret. Træner seminar på Sjælland,
Ringtræning i Jylland og Mentalbeskrivelse på
Fyn. Desværre måtte det planlagte Avlsbeskrivelses arrangement aflyses i sidste øjeblik på
grund af meget sent afbud fra den ene dommer.
Det er rigtig ærgerligt når sådan noget sker – og
ingen ærgrer sig mere over det end de der har
arbejdet hårdt med at planlægge og arrangere.
Årets sidste udstilling er overstået, juleudstillingen i Strib. I år blev julefrokosten holdt efter
udstillingen og vi hører gerne fra deltagerne om
det er bedre på denne måde.

Årets konkurrencer i udstilling, Rally og LP er
også afgjort og hitlisterne opdateret. Et stort tillykke til alle med jeres flotte bedrifter!
Udstillingskalenderen for næste år ligger på
hjemmesiden, der er planlagt en ny UHM beskrivelse d. 23. april 2016 med tilmelding via
hundeweb.dk og aktivitetsudvalget har arrangeret nogle ting I kan læse mere om andet steds i
bladet.
Så vi ses til næste år!
Med ønsket om en hvid vinter og en glædelig jul
På bestyrelsens vegne, Louise

Ændringer i Berner Bladet
– hvad kommer det til at betyde for mig?
Første blad i det nye år udkommer først i marts,
altså en måned senere end normalt.
Her vil vi fortsat kunne nyde billeder af årets
hunde fra de forskellige hitlister, men der vil
også være plads til billeder fra Nyborg.
Samtidig vil der være en præsentation af det forgange års forside foto.
Deadline for bladet vil være d. 10/2 2016. I maj
nummeret vil der være resultater fra årets generalforsamling.
De næste blade udkommer i august, oktober og
december. Det betyder 1 blad mindre om året.

Samtidig ændrer vi på indholdet i bladet. Dvs.
træningspladserne får ikke fremover helt så
mange sider. Der vil blive en infoside så man
kan se kontakt-info for de forskellige træningspladser, men pladserne vil ikke længere skulle skrive indlæg til bladet. Der vil fortsat være
plads til invitationer til forskellige arrangementer, men her vil vores nye hjemmeside også kunne bruges noget mere.
Vi håber at disse ændringer vil give plads til flere artikler i bladet fremover.
Hvis I har spørgsmål til ændringerne, så send
en mail til bestyrelsen på
sekretaer@berner-sennen.dk
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Generalforsamling

Generalforsamling
Der indkaldelse hermed til generalforsamling i
Dansk Berner Sennen Klub
Tid: Lørdag d. 9. april 2016 kl. 13.00
Sted: Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart
Alle medlemmer af DBSK kan deltage, stemmeberettige er medlemmer,
der er medlem pr. 31.12.2015 og ikke er i kontingentrestance.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Godkendelse af formandens beretning
Fremlæggelse af udvalgsberetninger
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 sundhedsudvalget og suppleanter her til
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
Karin Nielsen
genopstiller ikke
Frank Andersen
genopstiller ikke
Hanne Bank Pedersen
genopstiller ikke
Louise Hoff Kloster Lauridsen
genopstiller
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
27. februar 2016.
Sekretærens adresse er: Hanne Bank Pedersen, Alidas vej 11, 8700 Horsens
eller sekretaer@berner-sennen.dk
Der gøres udtrykkelig opmærksom på at der mangler kandidater og I
opfordres til at stille op også til avls og sundhedsudvalget.
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Den nye hjemmeside
Det der har fyldt meget den sidste lange tid, har
været den nye hjemmeside – og nu er den her
endelig!
Har du ikke allerede været inde og se den, så
smut forbi www.berner-sennen.dk og tag et kig.
Selve strukturen fra den gamle hjemmeside med
menupunkter og undermenuer er trukket med
over, men her stopper sammenligningen også.
Den gamle hjemmeside var i så specielt et format
og opbygget på en sådan måde at det eneste der
kunne kopieres over til den nye var teksterne på
siderne. Alt andet er tastet ind på ny. Det være
sig links, opdrættere, avlshunde, billeder, hitlister osv.. Og det har gjort at det selvfølgelig har
taget noget tid at få det op at køre. Derfor er I der
har opdrætter annoncer og avlshunde på listerne også blevet opfordret til at tjekke om alt er
som det skal være.

Er der sket en fejl er det ikke med vilje, men
simpelthen bare en taste fejl!
Da siden var klar til at gå i luften røg vi ind i
problemer, for det var ikke bare lige til. Der var
nemlig angivet en ugyldig mailadresse i forbindelse med vores domæne navn, så her måtte der
telefoneres frem og tilbage før der blev fundet
en løsning der gik ud på at sende et almindeligt brev med koderne ud til personen der stod
anført som kontaktperson. Disse kunne så heldigvis scannes ind og sendes via mail. Så var
vi klar! Men…. Nu var den ene af IT gutternes
kanin blevet syg og han sad på dyrehospitalet,
så vi måtte vente på at han kom tilbage på sin
pind, så vi kunne komme videre. Det tog heldigvis kun et par timer og så gik det løs og siden
kom i luften.

system og lede i et hav af mapper med underlige kodede navne på jagt efter filer der lå gemt i
endnu flere mapper der var navngivet med tal.
Det tog 5 timer men så var de fleste af billederne
fundet og lagt ind igen.

Der er sendt en mail ud til de opdrættere
det ikke lykkedes at finde billedet til. Så hvis
dit billede fortsat mangler på din opdrætter
annonce, så tjek lige din mail!
Men nu hvor det hele er i luften og det kører, så
bliver det helt sikker et godt system at arbejde i.
Her er også flere muligheder for at tilføje mere
info på fx avlshundene end der var før. Og som
noget nyt kan der lægges billeder på hvalpelisten og Still Going Strong listen.
Der er også blevet mulighed for at oprette et
medlemslogin på siden, så man kan tilmelde sig
et nyhedsbrev og har ubegrænset adgang til hele
hjemmesiden. Hjemmesiden er stadig helt åben
for alle, men der er mulighed for at lave sider der
kun vises for medlemmer af klubben.

Støder du på fejl eller forkerte oplysninger
på hjemmesiden, så send en mail til
web@berner-sennen.dk
Og tak til jer der har gjort det indtil nu!
Med Venlig Hilsen og Glædelig Jul
Louise

Det gik fint, bortset fra at alle billederne på opdrætter annoncerne forsvandt pist væk i det siden gik online. De var der altså inden! Så der var
ikke andet for end ind i databasen fra det gamle
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren
Så er 2015 gået på hæld – jeg syntes kun lige vi
er startet - men nu kan jeg jo glæde jeg mig til
sne, jul, hygge og ferie.
Som I kan læse andre steder i bladet, så bliver
Berner Bladet en smule anderledes til næste år
– pladserne skal i større omfang bruge klubbens
nye hjemmeside, så vi frigiver plads i bladet til
flere relevante artikler omkring vores dejlige
race.
I forbindelse med den nye hjemmeside, har
redaktionen også fået ny mailadresse,
bb@berner-sennen.dk som I bedes benytte
fremover.
Årets forside er på vej til afstemning på facebook – kig forbi vores facebook side og afgiv din
stemme på den forside du syntes har været årets
bedste! Der er deadline for afstemning d. 10 januar 2016.
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

Euro Kensen´s Icequeen. (Izzy) 9 år
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bliver præmien selvfølgelig sendt hjem til vinderen).
Slutteligt vil jeg ønske jer alle en fantastisk jul
og nytår – pas godt på jer selv, hinanden og vores 4 benede vidundere.

På glædeligt gensyn i 2016 

Lille O (Pa-Di Sinclair’s I’m son of Taboo)
på ferie i Alsace her i september

Still going strong

Still going strong
Hvem er den længst levende berner i danmark?

Er din hund ny på sgs listen

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

Vi vil gerne hylde vores gamle
bernere på sgs listen, så alle
jer med hunde på listen opfordres til at sende billeder ind.

Husk at oplyse hundens stambogsnavn, stambogsnr, fødselsdag og forældrene med stambogsnr. også.

Født

Far

Mor

14.08.2000 Tæve Ber Moscow’s Miss
Anastasiya
22.09.2002 Han Apollo

Macis Kempe-Dansk

Bersennas Scarlett

Tertzo’s Zachi

Duevang’s Maggie Mae

29.09.2002

Sennetta’s Sixten
Duevang’s Nerman

Ber Moscow’s Miss
Anastasiya
Von Pedersen’s Freja

Tertzo’s Lady Killer

Tertzo’s Zalli

Kohavens Cæsar

Tertzo’s Pallas Athene

Garibaldi Cierne
Kralovstvo
Tertzo’s Timba

Enulla Regeta

27.10.2002
13.11.2002
27.06.2003

Køn

Navn

Troværdighed af denne
liste er vigtig, husk derfor
også at afmelde hunden,
når den ikke er længere
lever. Pr. 1/1-2016 slettes hunde der er over
12 år automatisk. Såfremt de stadig lever,
bedes dette meldes ind på overstående
mailadresse.

Tæve Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Tæve Von Pedersen’s Rippa
Bianca
Tæve Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Han Tertzo’s Miraculix

08.09.2003 Tæve Harmony Regeta
29.11.2003

Han

Tertzo’s Sibelius

13.05.2004

Tæve Euro Kensen Edna

Kabi’s Shannon

Mibu Ciana

26.07.2004

Tæve Favitea’s Nanett

Maglód-Falvi Iq Joker
Junior
Maglód-Falvi IQ Joker
Junior
Tannhauser Des hautes
Vernades
Tannhauser Des hautes
Vernades

Favitea’s De Merlot

11.08.2004       Tæve Hansennen’s Omega
05.09.2004 Tæve Bernerhøjen’s Gitane
15.09.2004

Han

Valiant Des Hautes
Vernades

Pettra v. Lehnwäldli

Hansennen’s Gaio
Tertzo’s Yalta
Relax Des Hautes
Vernades
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Still going strong

Født

Køn

Navn

Far

Mor

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

05.05.2005 Tæve Hansennen’s Pepsi

Duevang’s Nerman  

Hansennen’s Chiquita

15.05.2005

Tæve Bernerhøjen’s
Kimberlee
27.07.2005 Tæve Dörte vom BlumbergLand
28.08.2005 Han Aristo Bernese Coby

Maglód-Falvi Iq Joker
Junior
Julius vom Vogtlandhof

Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Gunda V. Alten Holz

Vollenweider’s Bastian

Jeba

27.09.2005

Han

Bernerhøjen’s Laser

Bangshåb’s Bogart

Bernerhøjen’s Atlas

12.10.2005

Han

Tertzo’s Mambo Dancer Tertzo’s Lanzo Junior

08.11.2005

Tæve Vipsennen Zindy

26.11.2005

Tæve Bernerhøjen’s Ophelia

Knucklehead Av Lee
Armand
Bangshåb’s Bogart

26.11.2005

Han

Bangshåb’s Bogart

26.11.2005

Tæve Bernerhøjen’s Odette

Bangshåb’s Bogart

01.12.2005

Tæve Aslaug’s Nutella

Möllelyckans Hamlet

Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Aslaug’s Labre Laura

01.12.2005

Han

Möllelyckans Hamlet

Aslaug’s Labre Laura

05.12.2005

Han

Ber Moscow’s
Pontoppidan
05.12.2005 Tæve Ber Moscow’s Janis
Joplin “McGee”
08.02.2006 Tæve Yepa’s Bianca

Ponto

Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Von’Pedersen’s Rosita

11.03.2006

Fensholt’s Java

05.04.2006 Tæve Euro Kensen Icequeen

Tannhauser des Hautes
Vernandes
Kohavens Cæsar

09.06.2006 Tæve Belega’s Afrodite

Bernerdalens Ruben

Arabella

27.06.2006

Tæve Jolie

Bellog´s Isak

Kabi´s Dee-Dee

28.07.2006

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

28.07.2006
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Bernerhøjen’s Owen

Aslaug’s Nutaraq

Tæve Lille Strand’s Isolde

Ponto
Favitea’s Florian

Tertzo’s Tippy
Duevang´s Qvinnie

Biska Exclusive Kensen

Tertzo’s Waikoloa
Tertzo’s Waikoloa

Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Tak for sidst, til alle trænere fra træningspladserne rundt omkring, der deltog i trænerseminaret.
Karen Frost kom og fortalte om stress hos hunde. Hvad det gør ved vores hunde, og hvordan
vi kan arbejde med problemet til hundetræning.
En særlig tak til de hundeejere der var mødt op
med deres hunde, så vi kunne se dem træne
nogle forskellige øvelser. Tingene er ofte mere
spiselige når man ser dem udført.
Tilslut var der åbent foredrag for alle klubbens
medlemmer. Her gennemgik Karen hvalpen´s
udvikling fra foster-stadie og frem til 4 mdr´s alderen. Et super foredrag, som der desværre ikke
var tilslutning til.
Trænerseminaret er til for at trænerne ude på
pladserne får opdateret deres viden, og får ny
inspiration.
Inden længe er det nytår, og traditionen tro er
der i januar uddeling af hitliste-præmier. I den
forbindelse skal I indsende billeder af de hun-

de der er placeret som henholdsvis nr. 1-2-3 i
de forskellige klasser i LP og rally. Billederne
sendes til redaktionen senest d. 31/1 2016 til
bb@berner-sennen.dk
Næste år har vi allerede lavet en aftale med Siri
Reneé Richter Jungersen. Hun vil komme med
input til ny og anderledes træning.
Aktivitetsudvalget er allerede i gang med at
planlægge 2016.
Det næste der skal ske, er et arrangement på
Sjælland med Dogparkour, lørdag d. 9 januar.
Balancetræning i Ikast d. 30 januar. D. 27 februar er der intensiv rallydag med Siri Reneé i
Hedensted, d. 23. april UHM dag og d. 21 maj
er der intensiv LP træning med Ulla Hobert på
Suså træningsplads. Se mere under de forskellige indbydelser her i bladet.
Vi håber at se mange af Jer til vores arrangementer.

Dogparkour på Sjælland
d. 9. januar 2016 kl. 13-16

Det finder sted på Tørslevvej 61, 4050 Skibby.

Biana V. Hartvigsen fra Center For Dyrevelfærd
kommer med sine redskaber og hjælper os med
at lære vores hunde at balancere på og forcere de
forskellige forhindringer.

Det kommer til at foregå indendøre, men hallen
er ikke opvarmet.

Dogparkour er med til at gøre hunde bevidst om
hele sin krop og styrke deres balance og ikke
mindst deres selvtillid. Det foregår i et roligt
tempo, hvor sikkerhed og succes er nøgleordene!
Hundene skal møde op iført kropssele. Og så er
det en god ide at medbringe lækre godbidder og
en skål og noget vand til hunden.

Beløbet overføres til Reg. Nr. 1551 Konto nr.
10973457 senest d. UDLØBET – kontakt aktivitetsudvalget for evt. ledige pladser.
Tilmelding pr. mail på akt@berner-sennen.dk
senest d. UDLØBET – kontakt aktivitetsudvalget
for evt. ledige pladser.

Alle kan være med
– sværhedsgraden tilpasses den enkelte hund!

Prisen pr. hund er 175 kr.
(275 kr. for ikke medlemmer pr. hund)

Vi glæder os til at se jer!
Venlig Hilsen
Aktivitetsudvalget
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Balance, kropskontrol og selvtillid!
I Ikast d. 30. januar 2016 Kl. 10 til 13
(Der er et begrænset antal pladser, men ved stor
efterspørgsel laver vi også et hold fra kl. 14-17)
Mere præcist her: Dyrenes Hus, Sønderlandsvej
10, 7430 Ikast.
Ude på landet i nærheden af Ikast bor Svend og
han brænder for hunde! Derfor har Svend indrettet sin lade til en stor sanse og balance bane.
Tag din hund og din familie under armen og
kom til Ikast til nogle hyggelige timer, hvor din
hund vil blive udfordret på sin kropskontrol, balance og sine sanser – og få styrket sin selvtillid.
Svend lægger stor vægt på positiv forstærkning
og at alt foregår i et roligt tempo.

går vi stille og roligt i gang og Svend vil være der
hele tiden til at støtte og hjælpe.
Svend holder også åben i sin butik med hunde
og katte artikler.
Vi har kaffe, the og kage med!
Tilmelding på mail til akt@berner-sennen.
dk senest 10. januar 2016.
Pris: 100 kr. pr hund for medlemmer af DBSK
(200 kr. for ikke medlemmer)
Beløbet overføres til Reg. Nr.: 1551 Konto nr.:
10973457 senest 10. januar 2016
Vi glæder os til at se jer!
Med Venlig Hilsen
Aktivitetsudvalget

Dagen starter med at Svend lige fortæller lidt og
introducerer os for de forskellige ting. Herefter

Kom til en spændende dag med Rally-O!
Savner du inspiration til rally træningen? Finpudsning af nogle øvelser? Eller elsker du og din
hund bare at gå til rally?

D. 27. Februar 2016 kl. 10-17, inkl. en times frokostpause. Sted: Sannes Hundecenter, Årupvej
65, 8722 Hedensted.

Så fortvivl ikke! Siri Renée Richter Jungersen
kommer og træner rally med os!

Pris: 600 kr. pr. hund for medlemmer af
DBSK (ikke medlemmer 800 kr. pr. hund).
Tilmelding pr. mail til akt@berner-sennen.
dk senest d. 25. januar 2016. Beløbet overføres til Reg. Nr.: 1551 Konto nr.: 10973457
senest 25. januar 2016.

Siri er instruktør ved DKK i Aalborg og hun er
kendt for sin motiverende og anderledes tilgang
til træningen. Hun har fokus på at hundene og
førerne skal have det sjovt mens de træner. Siri
har opnået mange flotte resultater med sine
hunde.
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Der er et begrænset antal pladser, så skynd dig
at melde til!
Vi glæder os til at se jer!
Med Venlig Hilsen
Aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Kom til en lærerig dag med LP træning på Sjælland
Den 21. maj 2016!
Ulla Hobert kommer og laver LP træning med
os. Ulla har haft Bernere i mange år og hun har
opnået rigtig flotte LP resultater med sine hunde. Hun har en særlig forståelse for hvordan
man motiverer og belønner sin hund, så både
hund og ejer finder glæde i træningen.

Stedet bliver Suså Træningsplads, Dystedvej
24, 4684 Holmegaard
Tidspunktet bliver fra kl. 10 til kl. 17
Husk vand og lækre godbidder til hunden

Pris: 350 kr. pr. hund – tilskuere uden hund
50 kr. pr. person
Beløbet overføres til Reg. nr.: 1551 Konto:
10973457 senest 21. april 2016
Der er et begrænset antal pladser med hund

Tilmelding pr. mail til akt@berner-sennen.dk
senest d. 21. april 2016!
Vi glæder os til at se jer!
Med Venlig Hilsen
Aktivitetsudvalget

– Alt i pelspleje
til hverdag og udstilling

Christian Niss
info@coatcare.dk · 29 800 314
www.coatcare.dk
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
UHM – Unghunde-mentalbeskrivelse i
Dansk Berner Sennen Klub
Lørdag d. 7. november var det langt om længe
blevet tid til UHM-dag i Dansk Berner Sennen
Klub. I en del år har der ikke været udbudt mentalbeskrivelse af Berner Sennen fra klubbens
side. Man har således været nødt til at tilmelde
sig hos andre specialklubber, når de udbød mentalbeskrivelse og ikke selv kunne gøre brug af
alle pladser.
Kl. 07.30 tjekkede et veloplagt beskriver-team
på 4 personer ind på DBSK træningspladsen i
Odense og gik i gang med at opsætte banen til
dagens aktiviteter.
I klubhuset var Joan Ohlsen Kjeldsen allerede i
gang med at brygge kaffe og gøre det hyggeligt
og varmt, så vi kunne få morgenmad inden dagens hunde skulle beskrives.

at tage kontakt eller afvise kontakt til en venlig,
fremmed person og lade sig håndtere.

Straks herefter kommer aktivitet 2, hvor hundens evne til at engagere sig i leg samt evnen til
at samarbejde beskrives. (Indsæt billede 2)
DKK skriver på deres hjemmeside: ”Man ved,
at hundens mentalitet er arvelig ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det.
Mentalbeskrivelsen er således et vigtigt redskab
bl.a. for specialklubber, opdrættere og hundeejere, der i praksis arbejder med racernes mentale
egenskaber, som ønsker hjælp til at udvælge de
mest egnede avlsdyr, og derfor ønsker at evaluere afkom og lære mere om den enkelte hund.

Alle 8 pladser var optaget af Berner Sennen, så
interessen for arrangementet havde været rigtig
fin. Det skulle blive spændende at se hvorledes
hundene - som var i alderen 1 - 6 år - forholdt
sig til de aktiviteter de blev stillet overfor.
Kl. 8.45 blev første hold briefet af teamlederen,
den første hundefører og hund var klar til første
aktivitet, hvor man beskriver hundens evne til
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Mentalbeskrivelsen er ikke en konkurrence, men
derimod en beskrivelse af den enkelte hunds reaktioner på en række oplevelser (standardiserede testmodeller). Oplevelser, som hunden ikke
kender på forhånd, ikke er trænet på og ikke
forventer at opleve. Den adfærd, hunden spontant reagerer med, vil af denne grund overvejende være betinget af medfødte anlæg – og kun i
mindre grad af tillærte erfaringer. Testmodellerne udføres ens hver gang ved alle beskrivelser.

Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget

Formålet er, at påvirkningerne skal være ens
for alle hunde. Derved kan man sammenligne
resultaterne på enkelte hunde og sammenholde
disse med ønskeprofilen for racen.”
De næste aktiviteter hunden oplever, giver mulighed for at beskrive hvorledes hundens evne
til at forfølge og evt. fange et bytte og hundens
evne til at fungere under passivitet, når en forventet oplevelse udebliver.

Ved den sidste aktivitet beskrives hvorledes hunden reagerer på en skarp lyd (skud fra pistol).
Hele beskrivelsen af hunden er noteret løbende
på et skema af en af de 4 beskrivere – beskriveren gennemgår til slut sine iagttagelser med
hundeføreren. Hele forløbet tager ca. 40 minutter og hele tiden bliver hundeføreren vejledt af en
af beskriverne, så man er klar over præcis hvad
man skal gøre. Det team af beskrivere vi mødte,
var rigtig dygtige til at skabe en venlig og afslappet stemning, så alle følte sig i gode hænder.
Herefter følger to aktiviteter, hvor hundens
spontane reaktion på en visuel overraskelse og
på en kraftig, langstrakt lyd beskrives.
Hele tiden bliver hunden observeret af beskriverne og man sikrer sig at hunden får afreageret
inden næste aktivitet sættes i gang.

Efter 4 hunde var det blevet tid til frokost og vi
var så heldige at Joan og Lars Kjeldsen, Ulla og
Lena havde startet grillen og tilbød dejlige ribbenstegssandwich og grillpølser med tilbehør.
Det var lækkert at komme ind til efter en aktiv
formiddag.
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Nyt fra aktivitetsudvalget
Efter frokost gentog seancen sig igen med 4 nye
hunde.
Dagen blev afsluttet på hyggeligste vis i klubhuset, hvor de 4 beskrivere, hundeførere, publikum
og hjælpere delte dagens oplevelser over en kop
kaffe og lækker kage.
En rigtig dejlig og spændende dag, hvor vi var
sammen om vores herlige hunde.
Vi planlægger en UHM-dag i foråret 2016 - sæt
derfor allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag
d. 23. april 2016.

Balthazar af Orø (Rufus ) 2 1/2 år
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Balder

Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget
Udstillingsudvalget vil gerne takke for endnu et
udstillingsår. Et år fyldt med dejlige oplevelser,
spænding & gode venskaber. Vi takker alle som
har været med til at give en hånd i løbet af året.
Vi vil derfor naturligvis også benytte lejligheden
til at rette en stor tak til det afgående udvalgs
medlemmer, Lone Thomsen & Lilian Milek (Janne har vi jo heldigvis stadig glæde af i det nye
udvalg). Tak for det kæmpe arbejde I har ydet for
vores klub – vi i udvalget indser nu hvor stort et
arbejde der ligger bag udstillingerne, og takker
for den særdeles professionelle overlevering.
Vi er meget glade for at I fortsat vil bistå os med
vejledning, samt hjælpe os med at agere udstillingsledere i det omfang Jeres kalendere tillader
det.
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 2015.
Resultaterne er lagt op på klubbens hjemmeside
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 2015, 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 billeder med hundens navn og titler ind til: Berner
Bladets redaktør Nefer Johansen-Ossian på bb@
berner-sennen.dk senest d. 31. januar 2016. Er
man i tvivl om sin placering eller vil man bare
følge med, kan man se hitlisten på www.bernersennen.dk

Årets første udstillinger i 2016
Det nye år starter når DBSK, holder dobbeltudstilling i Nyborg i Nyborg Idrætspark, Storebæltsvej 15, 5800 Nyborg den 23. og 24. januar
2016. Dommere er Regula Bürgi, CH & Einar
Paulsen, DK
I Nyborg vil der traditionen tro efter udstillingen
lørdag være uddeling af Hitlistepræmier til udstillings- lydighedshunde og rally hunde. Udvalget vil være vært ved et glas vin, når vi laver en
festlig afslutning på dagen med kåring af Årets
Berner – vi håber at se så mange som muligt til
denne festlige fejring.
DKK starter deres sæson i Fredericia den 13.
februar 2016 i Fredericia Messecenter, Vestre
Ringvej 101, 7000 Fredericia. Dommer er Carsten Birk, DK.
DBSK inviterer herefter til udstilling d. 20. marts
2016 i Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, 4200 Slagelse. Dommer Tania Nygård, FIN

Barn og Hund konkurrencer 2016
Der bliver i 2016 Barn og hund konkurrence på
udstillingerne i henholdsvis Otterup (kun lørdag) og i Strib. Barn og Hund er en konkurrence, hvor børn viser deres formåen med hundene
frem i udstillings 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.
Udstillingsudvalget ønsker alle to og firbenede
en rigtig Glædelig Jul & et Godt Nytår. Vi glæder
os til at se jer alle i 2016.
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Hitlisten pr. 23. november 2015

Hitlisten pr. 23. november 2015
Hanner

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
07810/2009
13075/2010
20134/2011
00771/2014
20204/2010
05886/2014
07776/2008
02873/2007
00770/2014
00466/2013
08843/2009
12819/2010
11708/2012
19022/2013
00772/2014
07192/2014
07042/2013
10440/2014
10555/2014
16394/2012
01985/2012
02188/2015
11611/2014
19956/2013
17265/2013
08264/2014
16074/2013
06140/2014
07555/2012
16471/2011
19954/2014
13363/2012
16527/2014
08562/2009
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Sennetta’s Columbo
Harthin’s Magic Mojo
Koeman van ‘t Stokerybos
Harthin’s O’Neill
Hansennen’s Monet
Prima-Sennen’s Dexter Of Kimberly
Caio
Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi
Harthin’s O’Conner
Tjofselinas Z Derio
Maroussia Otzo King Of Forest
Tertzo’s Out For Justice
Herletta’s Jason
Delarenta Wesola Czereda
Harthin’s Orlando
Hauff Duok Labas
Fortuneia Uncle Athos
Nice Leckei Van De Klaverhoeve
Bernerhøjen’s Sirius
Effenson Rider Carallsa
Berner-Emmas Happy Hour Humle
Tulipanos Berni Pumukli
Kannehill’s Barney
Devael Full Steam Ahead
Pa-Di Sinclair’s Napayshni
Lady Xiera’s Pepsi
Franco Nero Carallsa
Fruenshøj’s Adorable Rufus
Aslaug’s Pingo Pang-Go Cuda
Tertzo’s Kichiro Kenji
Herman Alpiu Slénis
Pilegaarden Anakin
Bernerbrukets Ulster
Harthin’s Lapin Unelma

Nicole Hecksher Olsen
Peter Uno Andersen
Janne Klitgaard Andersen
Anni Smedsgaard
Lone Danielsson
Preben Mikkelsen
Lone Yde Rasmussen
Sheila Hornstrup
Jeanette Lerskov
Mona Bundgaard Jensen
Finn Katberg
Britta Staugaard Mortensen
Berit Bang-Jensen
Danni Christensen
Linda Hjort
Ole Gregersen
Anni Smedsgaard
Bent Jacobsen
Monica Østergaard Rasmussen
Birthe Post
Karin Nielsen
Louise Nielsen
Tenna Ernst
Pia Skaarup Larsen
Anja Heinze
Heidi Dahl Jensen
Gitte Nielsen
Erika Bromose
Heidi Dahl Jensen
Lis Hansen
Inge Koveriene
Maya Wulffsberg
Kim Remmer
Peter Uno Andersen

105
97
86
81
77
76
74
71
71
71
61
59
57
55
51
51
49
47
47
45
43
39
39
39
36
36
34
34
32
32
31
30
28
28

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Hitlisten pr. 23. november 2015

Hanner (fortsat)
03669/2012
01395/2015
05138/2012

Flintinge’s Chewie Chewbacca
Berner-Emmas Nelson M. Never
Again
Kjær’s Dancing With Charlie

Kim Remmer
Sheila Hornstrup

26
26

4
4

Joanna Gram Mandau

25

5

Tæver

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
12911/2009

Kjær’s Honey Honey

Lise Kjær

90

5

12201/2011

Harthin’s Nobody Like Nathalie

Anne Harthin Andersen

89

5

15044/2006 Pa-Di Sinclair’s Babette

Helle Sinclair

88

5

07782/2008

Carolina

Christina Basbøll

85

5

13076/2010

Harthin’s Magnificent Miss Melanie

Anne Harthin Andersen

84

5

16253/2013

Kjær’s Money For Nothing

Karina Børglum Knudsen

83

5

05893/2014

Prima-Sennen’s Duchess Of Kimberly

Susanne Randløv Petersen

77

5

10869/2012

Kristianslyst ‘s Becca

Charlotte Tams Skanborg

68

5

18377/2010

Amazing Tiklo’s Balu Magic

Gitte Høy Nielsen

67

5

18146/2004 Hansennen’s Omega

Per Randløv Petersen

64

5

15550/2012

Lady Xiera’s Moneypenny

Pia Skaarup Larsen

63

5

04448/2014

Bernerdalens Miss Madeleine

Helle Sinclair

61

5

18139/2010

Lady Xiera’s Impala

Henriette Poulsen

60

5

04718/2012

Pa-Di Sinclair’s Mercedes

Britta Staugaard Mortensen

60

5

22021/2005 Vipsennen Zindy

Vivi Petersen

60

5

14934/2014

Öreghegyi-Mackó Olivia

Gitte Høy Nielsen

57

5

08269/2014

Lady Xiera’s Potpourri

Kirsten Anker Nielsen

52

5

15573/2014

Kjær’s Enya

Jens Lund-Kristensen

50

5

15841/2014

Lady Xiera’s Rihanna

Pia Skaarup Larsen

50

5

00267/2014

Herletta’s Lotus

Dan Hansen

48

5

06460/2008

Lady Xiera’s Shelly

Pia Skaarup Larsen

44

5

15691/2012

Berner-Emmas Inci Renanya

Karin Nielsen

42

4

00339/2014

Lady Xiera’s Pirouette

Lene Guldhammer

41

5

14201/2014

Nellie Vom Colmberg Wäldchen

Inge Bibby

41

5

17154/2009

Banehaven’s Fillis Filua

Mai-Britt Juhl

38

5

04674/2015

Everstar Alpejski Sen

Lis Hansen

38

5
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Tæver (fortsat)
04144/2008

Ber Moscow’s Olga Polka

Heidi Dahl Jensen

36

5

08271/2014

Lady Xiera’s Paprika

Pia Skaarup Larsen

35

5

06495/2006 Euro Kensen Icequeen

Henning Hede Jensen

34

5

17291/2013

Tutti Frutti Hala-Bala

Maya Wulffsberg

34

3

18140/2010

Lady Xiera’s Iluna

Louise Hoff Lauridsen

33

4

11213/2013

Bernerdalens Lakka

Inge Bibby

31

4

00769/2014

Harthin’s Olivia

Kasper Højen Madsen

31

5

09994/2012

Alma

Henning Hede Jensen

30

5

17042/2008

Berner-Emmas Berta

Lotte Eggert Kiiel

29

3

01197/2012

Banehaven’s Ganni Dressed For Life

Mai-Britt Juhl

27

5

17041/2008

Berner-Emmas Babette

Karin Nielsen

26

3

06251/2010

Lenesberner Diamond

Lene Lerup Grann

26

5

16473/2011

Tertzo’s Kazuya Kenta

Christina Basbøll

25

3

71
4

5
1

88
64
60
34
22
8
4

5
5
5
5
3
1
1

Veteranhanner
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2015)
02873/2007
02589/2007

Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi
Zolo Vom Oberholzer Forst

Sheila Hornstrup
Linda Pilgaard Skov

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2015)
15044/2006
18146/2004
22021/2005
06495/2006
10881/2007
14571/2007
22551/2005
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Pa-Di Sinclair’s Babette
Hansennen’s Omega
Vipsennen Zindy
Euro Kensen Icequeen
Habari’s Seven Up For Miss Sofie
Laica Vom Bergfelder Land
Dörte Vom Blumberg-Land

Helle Sinclair
Per Randløv Petersen
Vivi Petersen
Henning Hede Jensen
Birgitte Selchau
Else-Marie Kolding-Jacobsen
Tina Grenaae

Hitlisten pr. 23. november 2015

Årets opdrætter
Opdrætter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Harthin
Lady Xiera
Kjær
Pa-Di Sinclair
Berner-Emma
Christina Basbøll
Prima-Sennen
Hansennens
Tertzo
Ber Moscow

Point

Antal
afkom

422
269
248
184
166
159
153
141
116
107

5
5
4
3
5
2
2
2
3
2

Ejer
Anne& Maria Harthin & Peter Uno Andersen
Pia Skaarup Larsen
Lise Kjær & Steen Kjær
Helle & Hans Peter Sinclair
Karin Nielsen & Erik Nielsen
Christina Basbøll
Susanne Randløv Petersen
Dorthe Hansen
Ina Olsen
Lone Mosegaard Søndergaard

Årets avlshan
Navn
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sennetta´s Columbo
Ola Odelsgutt Av Hiselfoss
Algrand Berni Vashington
Conte Veneto Heart Breaker
Max V.’t Rijkenspark
Harthin´s Magic Mojo
Laslo Vom Bergfelder Land
Maroussia Otzo King Of Forest
Riccarron Oscar Delarenta

Point

Antal
afkom

234
217
204
170
159
153
128
128
105

4
3
5
4
2
2
2
3
1

Ejer
Nicole Hecksher Olsen
Gro Solberg
Andrina Tunaityt
Carol Arbuthnot
Karla Zurhaar
Peter Uno Andersen
Else-Marie Kolding-Jacobsen
Mona B. Jensen & Finn katberg
Saty Ylä-Mononen

Årets avlstæve
Navn

Point

Antal
afkom

1

Sennetta´s Keep In Touch

298

4

2

Harthin’s Nobody Like Nathalie

234

4

3
4
5
6
7
8
9
10

Lady Xiera´s Shelly
Angelina
Kjær´s Honey Honey
Harthin´s Kimberly
Tertzo´s A Taste Of Honey
Ber Moscow’s Elvira Madigan
Sennetta’s Make Me Proud
Euro Kensen Kira

216
159
158
153
116
107
105
105

4
2
3
2
3
2
1
2

Ejer
Peter Uno, Anne & Maria Harthin
Andersen
Peter Uno, Anne & Maria Harthin
Andersen
Pia Skaarup Larsen
Christina Basbøll
Sten & Lise Kjær
Susanne Randløv Petersen
Ina Olsen
Lone Mosegaard Søndergaard
Lisbet & Jens Ukte Ramsing
Dan Hansen
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LP – Hitliste pr. 10. november 2015
LP1
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kjær´s Dancing With Charlie
Dalaleds Qisa
Berner Emma´s Karma Chameleon
Tertzo´s Live To Tell
Glade Bernere Chilli
Vipsennen X-Treme Lilo
Tertzo´s One More Chance
Lady Xiera´s Picoline
Effenson Rider Carallsa

Joanna Gram Mandau
Karin Rasmussen
Rikke Binggeli
Rikke Marstrup Mollerup
Ulla Hobert
Tove Jensen
Else Leth Cramer Pedersen
Bente Schlünssen
Birthe Post

171
161,5
158
153,5
150,5
144
133
132,5
123,5

LP2
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5

Aslaug´s Pinja
Tertzo´s Shishel
Tertzo´s Kazue Lotus
Tertzo´s Crazy For You
Euro Kensen Nixon

Lenette Bendtsen
Kirsten Anker Nielsen
Ulla Hobert
Judy Hansen
Ole Romer

194
193
175,5
169
150

LP3
Nr.

Hund

Fører

Point

1

Von-Pedersen´s Chili

Ole Andersen

183,5

Bernershoppen
www.bernershoppen.dk
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Rally Hitliste pr. 10. november 2015

Rally Hitliste pr. 10. november 2015
Rally Begynder
Nr.

Hund

Fører

Point

1

Effenson Rider Carallsa (Cocio)

Birthe Post

99

2

Zakili´s Figne Fra Fazille

Inge Dahl

99

3

Lady Xiera´s Loppe

Bodil Nordam

92

4

Dalaleds Qisa

Karin Rasmussen

85

5

Hansennen´s Cookie

Birgit Christensen

82

6

Kjær´s Easy Rider

Pia Lund

81

7

Banehaven´s Ganni Dressed For Life

Mai-Britt Juhl

80

8

Banehaven´s Fillis Filua

Mai-Britt Juhl

76

Rally Øvet
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5
6
7
8

Hansennen´s Chianti
Vipsennen´s X-Treme Lilo
Kjær´s Dancing With Charlie
Tertzo´s Live To Tell
MoonSisters Groovy Kozmo
Ka Limbo´s Priska Precilla
Bernese Star´s Quaro
Flintinge´s Carrie Calendula

Vian Mylstrup
Tove Jensen
Joanna Gram Mandau
Rikke Marstrup Mollerup
Tina Kjeldberg
Joan Ohlsen Kjeldsen
Therese Kelstrup
Laila Pedersen

100
97
95
83
78
76
76
71

Rally Ekspert
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3
4

Guldlund´s Just To Kiss
Hansennen´s Chianti
Tertzo´s Crazy For You
Lady Xiera´s Impala

Laila Pedersen
Vian Mylstrup
Judy Hansen
Henriette Poulsen

92
86
79
77

21

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
Vores avlsbeskrivelsesarrangement blev desværre aflyst indenfor de sidste dage grundet et
ærgerligt afbud fra den ene dommer. Vi forsøgte
uden held at finde en anden dommer, men det
var ganske enkelt umuligt og vi måtte gå den
tunge gang at meddele de tilmeldte, at det var
aflyst – uden vi kunne oplyse en ny dato.
Siden da og i skrivende stund arbejdes der på
højtryk for at finde en ny dato i foråret 2016,
som går fri af udstillinger i DKK og DBSK-regi.
Vi håber at kunne komme med en ny dato i det
kommende Berner-Blad.
Det er i skrivende stund lykkes os at få en aftale
i stand med KU sund, d. 16 januar 2016, om-

kring et arrangement, hvor de vil fortælle om
deres projekt med bernere og fortælle om flere
tiltag. Program og invitation er i dette Berner
Blad.
Vi har stadig et samarbejde med den tyske klub
omkring genomtesten og yder indtil videre stadig tilskud til hunde der opfylder kriterierne for
at stå på avlslisten.
I den forbindelse opfordres alle opdrættere/hanhundeejere til at bidrage med et symbolsk beløb, så vi også kan yde dette tilskud i fremtiden.
Uden bidrag slipper pengene op og vi må stoppe
med tilskud. Bidragsyderne vil fremgå i hvert
nummer af bladet.

Avlsseminar/en dag på KU Sund (Life)
Avls- og Sundhedsudvalget er meget glade for
endelig at kunne invitere til et arrangement i
samarbejde med KU Sund
Hvem kan deltage:	medlemmer af Dansk
Berner Sennen Klub.
Dato:
16. januar 2016
Sted:	Dyrlægevej 34,
1870 Frederiksberg C
(udenfor Orangeriet)
Pris:							50 kr.

Program
Kl 11:30-12:
Ankomst og sandwich. Kort nyt fra Avls- og
Sundhedsudvalget/ Dansk Berner sennen Klub.
Kl 12 – 12:30
Velkomst og lidt om IKVH/Hospitalet/Dyrlægeuddannelsen (Annemarie T. Kristensen(ATK)
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Kl 12:30-13:00:
Abstract om en ny kræft biomarkør, som vi ser
ud til at have fundet (Betina Børresen og Lise N.
Nielsen (LNN))
Kl 13:00-13:30:
Kaffe pause
Kl 13:30-14:00:
Resultaterne af Antagene test af de danske Bernere fra Lises studier, hvad betyder de og hvad
kan man bruge dem til.(ATK/LNN)
Kl 14:00-16:00
Rundvisning på Universitetshospitalet for Familiedyr (i mindre hold afhængig af hvor mange,
der kommer)
Tilmelding på hundeweb.dk

Symposiet i Finland

Symposiet i Finland
Af Inge Bibby
I forbindelse med den finske sennenklubs 50-års
jubilæum blev det 10. internationale sundhedssymposium afholdt i Helsinki den 30. august
2015.
Programmet startede med et foredrag om Berner
Sennen førhen og nu af Jens Ramsing og Satu
Ylä-Mononen.
Jens startede med at vise interessante gamle fotos af forskellige berner sennen fra gamle
schweiziske arkiver, og han fortalte om pionererne, der fik sat avlen på skinner dengang. Vi
fik ligeledes genopfrisket, hvorledes newfoundlænderen kom til at forbedre racen omkring
1950 og om, hvordan det skabte heftig debat
blandt schweizerne.
Omkring 1960 kom der flere krav til avlen, men
en indavl kom til at betyde, at genpoolen mindskedes. man måtte ikke længere avle på hunde,
der manglede præmolarer; HD-fotograferingen
begyndte, og interessen for eksport af hunde
begyndte. Kennel von Dürsrüti begyndte med
linjeavl, hvilket gav dem deres egen faste type.
Jens Ramsing vendte derefter blikket mod Norden og fortalte om de første berner sennen, der
kom herop og kom i avl. Eros von Gehrimoos,
som kom fra Schweiz, kom til at spille en stor
rolle. På et tidspunkt var han mistænkt for at
have givet epilepsi, hvilket Jens Ramsing ikke
mente var tilfældet. Eros´s bror ,Edo, som forblev
i Schweiz, havde aldrig giver epilepsi, og sygdommen forsvandt efterhånden fra Sverige ved
hjælp af udavl.

sluttende med Sennettas Sixten som kronen på
værket. Også kennelens indflydelse på avlen i
Norge blev nævnt og billeder af mange interessante hunde vist.
Derefter fortalte Satu om, hvorledes nutidens
dommere ville se bernerne. der var to dage i forvejen blevet afholdt dommerkonference, og 53
dommere fra 15 forskellige lande var blevet enige om nogle forbedringspunkter:
1. Proportionerne. Hundene virkede for lange,
og dette skyldtes primært for korte ben.
2. Hovederne: Mange havde runde, lyse øjne,
løse læber, lavt ansatte ører og runde skaller.
3. Fronter: Der manglede ofte forbryst. Skuldrene var rette, overarmene for korte og halsene
var korte.
4. Haler: Høje haler, krøllede haler og faldende
kryds.
5. Pelse: Overgroomede hunde. Klippede og for
hårdt trimmede hunde. Man ønsker en gårdhund med en gårdhundepels. Selvfølgelig
med soigneret pels, men ikke for hårdt behandlet. Fremover ville sådanne pelse blive
straffet i bedømmelserne.
Man ville gerne have flere dommermøder, og
ønskede, at denne opfordring skulle bringes i diverse blade, så alle dommerne kunne se, deres
tilstedeværelse var ønskelig.

Derefter kom Jens Ramsing med billeder af en
perlerække af hunde opdrættet af ham selv
under kennelnavnene Danettas og Sennettas,

23

Symposiet i Finland
Næste foredrag var fra den tyske klub for sennenhunde, SSV, hvor formanden, Norbert Bachmann og formanden for avlsrådet, Christel Fechler fortalte om erfaringer med de sidste tyske
avlsmetoder, deriblandt genomtesten, som er lavet i samarbejde med professor Ottmar Distl fra
Veterinærhøjskolen i Hannover.
Christel Fechler lagde ud med at fortælle lidt om
sit eget liv som bernerejer, og hvorfor hun er blevet så engageret i arbejdet med at få dem ældre.
Christel Fechler fik sin første berner i 1962. I alt
var fire af hendes bernere gennem alle årene
blevet over 8 år! Derfor var hun glad for genomtesten.
Hjørnestenene i den tyske avl i SSV hed nu: Dataopbevaring plus blodprøver og dertil avl med
al den fænotypiske information, man kunne få.
Fænotypen blev beskrevet i deres årbøger, hvor
der er beskrivelser af hver enkelt avlsgodkendt
hund med billede og beskrivelse af hunden. Dertil kom oplysninger om aner, og hvorvidt disse
levede endnu eller var døde. Disse oplysninger
skulle verificeres. Dertil oplysninger om HD og
ED.

De opdrættere, der viste gennemsigtighed i deres
opdræt, fik små stjerner ved deres kennelnavne
på listen på klubbens hjemmeside, og køberne
var meget opmærksomme på dette, fortalte,
Christel Fechler.
Indexet på alder var fremkommet ud fra sandsynlighedsberegning. Man havde samlet blodprøver siden 1996 og siden 2012 fra alle avlsdyr
for at forske i DNA fra de pågældende dyr.
Man havde givet bernerejere med hunde med
mistanke om svær HD (D+E) eller ED(3)og Histiocytært sarkom tilbud om gratis DNA-test.
Parringer skulle først godkendes af avlsrådet, og
man skulle kende 10 ud af 12 af anerne mht.
alder ved død eller bevis på, at de stadig levede.
Norbert Bachmann overtog talerstolen og fortalte, at han havde haft berner siden 1978.
Han fortalte, at deres Zuchtwerte (Index) ikke
bygger på gentest, men på sandsynlighedsregning. Man lavede simpelthen statistik over alle
de data, man havde fået ind på hundens familiemedlemmer.

Nellie vom Colmberg Waldchen. V2 i mellemklasse i
Hamburg med res cac. Den anden roset er Isoldes,
der blev nr 3 i veteranklasse. FalulaTess fik vorzuglich

Fra den finske jubilæumsudstilling - Champion, hanner. 1-4.
Til venstre Bernerdalens Jackpot, der blev BIS
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Siden 2012 har de haft en testpopulation, hvor
man tester og siden kontrollerer. 729 hunde var
nu testet, og man havde lavet en mellemkontrol.
Han viste en del eksempler. Han kom dog frem
til, at genomtesten ikke kunne stå alene, når det
gjaldt kræft. Statistikken holdt fint mht, alder,
HD; ED; men kræftstatistikken holdt desværre
ikke. Det havde de jo gerne set.
200 hunde, der er døde, er nu testet. 3-4 års
testning vil give mere nøjagtige resultater. Brenda Bonett anbefalede, at man testede afkommet
og ikke forældrene for at få et mere nøjagtigt
billede. Bachmann beklagede, at man havde en
økonomi at tage hensyn til.
Bachmann fortalte, at man gerne ville teste
hvalpe; men først når de var 6-8 måneder gamle. Dette for at undgå, at opdrættere kom til at
stå med nogle usælgelige hvalpe, der var kommet ud med dårlige resultater.
Professor Distl kom også med nogle statistikker
om arvelighed. Han sagde f.eks., at arveligheden for degenerativ myelopati (DM) ikke var
fastlagt, og at penetransen ikke var fuldstændig, hvilket vil sige, at sygdommen ikke nødvendigvis slog igennem, selvom hunden havde
anlæg for den.

Direktør Walther, Fensholts Over The Moon, blev bedste
bernerbaby både lørdag og søndag i Herning

Distl forsker meget i såkaldte SNPs og fortalte,
at berner sennen har 235964 specielle for racen.
138 heraf har indflydelse på levealderen. Man
havde dog ikke valideret dette stykke forskning
endnu, da man ønskede at have alle data først.
Manville fortsætte med validering med publicering for øje. Professor Bernt Klingeborn fra
Sverige spurgte, hvor længe man skulle vente,
og svaret var: Måske et år. Catherine Andrée fra
Frankrig spurgte om nogle nye felter, Distl undersøgte, og der var nogle felter, der ikke var
helt klare for almindelige deltagere, men som
kunne forklare, hvorfor et par hunde havde fået
helt modsatrettede resultater ved henholdsvis
den tyske og den franske test. Det interessante
var, at han så på nogle andre gener end nævnt
på sidste symposium. Berndt Klingeborn spurgte, hvorfor denne vigtige forskning ikke blev
præsenteret i videnskabelige tidsskrifter, for at
kunne blive videnskabeligt valideret. Det kommer i fremtiden, svarede Distl. Den tyske og den
franske måde at måle hs-testen på er forskellige.
Den tyske er ikke fuldt videnskabeligt valideret
endnu, og den franske er fuldt videnskabeligt
valideret. Vi må håbe, Distl snart får styr på
tingene, for det er meget interessant at se, hvad
tyskerne kan nå frem til. Et samarbejde er jo at
håbe på!

Balder

25

Symposiet i Finland
Næste foredrag var med Katarriina Mäki PhD og
handlede om at få længere livslængde ved hjælp
af EBV (estimated breeding values). Dette går
simpelthen ud på, at man i Finland har samlet
mange data om hundene, og ved hjælp af disse
prøver at udregne, hvordan hundens livslængde kan blive. Man har samlet informationer om,
hvilke sygdomme, hunden kan få, og hvilke de
dør af, og man tager også ind, hvad hundens
slægtninge er døde af. Selv miljøfaktorer tages
med. Med al den fænotypiske information laver
man et index. Hun mener f.eks., at HD E næsten
er væk på grund af disse udregninger.
Man har samlet alder og dødsårsag for Bernere
siden 1995 og har nu 2924 hunde i databasen.
Tæverne blev i gennemsnit 8,4 år, hannerne 7,7.
Hun mente, arveligheden på HD er 35 % og ED
25 %. De havde planer om at forlange dyrlægeattester med dødsårsagerne og ikke nøjes med
spørgeskemaer til ejerne.
Næste foredrag var med Brenda Bonett, dyrlæge
og professor i epidemiologi. Brenda fortalte om
”International Partnership for Dogs”, IPFD. IPFD
blev søsat på et arrangement i Dortmund i februar i år. Formålet er simpelthen en dataindsamling, der kommer til at foregå over hele verden
om alle hunde (og katte). Et storstilet projekt,
som nettet gør muligt. Der er mulighed for forskellige fora, f.eks. genetikere, dyrlæger og opdrættere, som her kan diskutere deres erfaringer
og resultater. Bagved står en lang række landes
kennelklubber og Agria forsikring.
Brenda fortæller, at opmærksomheden på hundes sundhed fik et vældigt skub, da BBC-programmet om synringomelia ved Cavalier King
Charles Spaniels blev vist på TV verden over i
2008.
Omkring Berner Sennen har IPFD lavet statistik
over levealder, og hun understreger vigtigheden
af at kortlægge racens værste og almindeligste
problem og tage stilling til arvelighed og strategi
for at komme problemet til livs, uden at det bliver
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på bekostning af andre problemer i racen. Det er
her, de kommer ind med mulighed for samarbejde og at kunne lære af hverandre.
Brenda fortalte, at Facebook og sociale medier
havde en enorm indflydelse på, hvad der blev
anset for vigtigt at koncentrere sig om, og at dette jo kunne være både godt og skidt. Det var jo
godt med samarbejde; men vi skulle forberede os
på, at der allerede nu var mange tests for diverse
sygdomme, og at der ville komme mange flere.
Nogle nyttige, andre var spild af tid og penge.
Der var allerede nogle lande, f.eks. Rusland,
hvor mange opdrættere fik testet for sygdomme, som aldrig forekom i racen. Ikke alle testene
var validerede, så man skulle bruge sin sunde
fornuft, hvis man ikke ville risikere at smide
penge ud til en masse unødigt. Ved at teste for
sygdomme, som måske nok kan påvises, men
aldrig bryder ud, mindskes genpoolen, hvis disse hunde på grund af en positiv test udelukkes
for avl.
Brenda sluttede med at vise adressen dogwellnet.com. Næste møde foregår i 2016 i Frankrig,
hvis nogle er interesserede.
Efter en tiltrængt frokost fortsætter Kirsi Sainio med at fortælle om den finske kennelklubs
hjælp til opdrættere deroppe.
Kirsi Sainio starter med stolt at fortælle, at den
finske kennelklub er nordens ældste (fra 1889),
da den svenske er få måneder yngre. Hun gennemgår nogle avlsregler og kommer også ind på
testene: At vi vil blive bombarderet med dem i
fremtiden. Hun ønsker mere samarbejde mellem
de forskellige kennelklubber - primært i Norden
- og ønsker fælles avlsregistre og sundhedsregistre. Dette bliver mere og mere vigtigt, eftersom avlsarbejdet udvides over grænserne. Igen
her høres ønsket om samarbejde og information
over grænserne. De har nu en åben database på
engelsk/finsk/svensk over HD/AD for 60 racer:
jalostus.kennelliito.fi Den skulle svare til vores
Hundedatabasen.

Symposiet i Finland
Efter Kirsi Sainio kom Dr. Benoit Hedan fra
Frankrig og fortalte om de sidste nye resultater
fra Rennes.
De forsker stadig videre med deres test, som måler mængden af anlæg for at udvikle eller nedarve HS. Flere andre kræftsygdomme har også
rod i de samme anlæg. Der er ikke mange genetiske tests, der er nået så langt i validering og
undersøgelser, som den franske HS-test, mener
professor Brenda Bonett, dyrlæge og professor i
epidemiologi.
Benoit startede med at fortælle, at de havde sporet i hvilke kromosomer anlæggene for HS findes, og det har man fundet ved at studere hunde fra samme familie. Det var især et bestemt
kromosom, som havde indflydelse; men der var
flere, der spillede sammen.
På grund af kræftsygdomme lever bernerne ikke
så længe som forventeligt efter deres størrelse,
og derfor er det vigtigt avlsmæssigt at arbejde
strategisk mod disse kræftsygdomme. Forskningen har vist, at det kun er berner sennen ud af
de fire sennenracer, der får HS.
Benoit forklarede også, at det er forskellige kromosomer, man fokuserer på i den franske og i
den tyske test. Derfor kan resultaterne blive forskellige. Der undersøges for forskellige markører. Benoit anbefaler, at man følger hundene og
danner sig sin egen mening.
Benoit fortæller, at tumoren er vældigt aggressiv, og at den breder sig hurtigt. Der er stadig
ingen behandling mulig. Man efterprøver en medicin; men den er dyr og udsætter kun døden
1-6 måneder.
Flatcoated retriever har også denne kræftform;
men underligt nok rammes den med knuder i
huden, som let opdages og som regel kan fjernes, inden kræften når at sprede sig. Ved bernerne optræder tumorerne gerne i de indre organer,
hvor de ikke er lette at opdage i tide. Det er tit
milt og lunger, der angribes, og så spredes sygdommen gennem lymfesystemet. Klingeborn
spurgte Benoit om, hvorfor der er denne forskel

mellem de to racer. Benoit mente, det skyldes
forskelle i,i hvilke kromosomer anlægget ligger.
Og han mener, det kun er toppen af et isbjerg, vi
har set. Der kommer meget mere frem, når de får
forsket videre.
Det har kunnet lade sig gøre at få valideret denne
test, fordi primært den franske klub har bidraget
med enormt meget materiale (blod- og vævsprøver fra syge og raske hunde), og at mange blodprøver er sendt hertil fra hele Europa og USA, så
HS-pretesten er nu valideret for Europa og USA.
Den franske formand, Joelle Bardet, har været
med på sidelinjen siden starten i 2002.
Valideringen foregår ved at se på et vist antal
prøver fra syge bernere og fra raske bernere over
10 år, hvor man regner med, at de ville være
gået til, hvis de havde anlæg for sygdommen.
De deler hundene op i tre grupper, hvor A har
lavest risiko for at udvikle sygdommen, B er
neutral og C har høj risiko. Ved angrebne bernere lå 6,25 % i A, 33,75 i B og60 % i gruppe C.
Af de raske bernere over 10 år var fordelingen
anderledes: 30,16 % i A, 47,62 % i B og 22,22 %
i C. Dette viser så, at alle bernere har risiko for
at dø af HS, men risikoen er forskellig alt efter,
hvilken gruppe den tilhører.
Fra 2012 har Antagene testet 757 bernere med
ukendt fænotype. Her er fordelingen 22 % A,
44,4 % B og 33 % C. af 32 testede raske bernere
over 10 år, så ligger 46,9 % i A, 37,5 % i B og
15,6 % i C. Så en C-hund kan altså sagtens blive
en gammel hund. (Over 10 år!)
I samarbejde med den franske klub har man testet 112 hvalpe fra 18 kuld i forskellige kombinationer. Det viser sig, at A+A kan give C-afkom, ligesom C+C kan give A-afkom. Dette
viser, at alle bernere bærer anlæg for HS, men
altså ikke lige stærkt. Det er bare svært at forudse, hvordan disse anlæg mødes i de forskellige
kombinationer.4 af kuldene er C+C-kombinationen. Det er ikke nemt at få en A-hvalp her, men
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muligheden er der. 4,5 % af disse hvalpe havnede i gruppe A, 41 % i B hvor C dog var størst med
54,5 %.2 kuld med ialt 23 hvalpe var B+C. Her
var 4,4 % A, 43,5 % B 0g 52,1 % C. Grundlaget
er stadig småt, men det viser dog en tendens.
6 kuld med 29 hvalpe var A + C. Her var fordelingen 7 % A, 58,5 % B og 34,5 % C.

Martha resumerer, hvad vi har haft oppe på vort
møde nogle dage før. Vores æresgæst har været
Brenda Bonett, der har set BIWG og Bernergarde
som forbilleder for IPFD. Martha opfordrer til, at
man får skrevet ind på vore sider, så der sker lidt
mere. Der er for megen passivitet.
Vi vil gerne have flere lande med, hvor vi ved,
der er mange flittige opdrættere: Estland, Tjekkiet osv.

Fordelingen i kuldene kunne variere meget.
Nu er de ved at udvikle et værktøj: HSIMS
(Histiocytic Sarcoma Index Mate Selection)for
at kunne beregne fordelingen i procent ved en
kombination af to bestemte HS-pretestede forældredyr.
Det er så vigtigt for racens sundhed, at man ikke
udelukker avlsdyr med C i pretesten, for det drejer sig faktisk om 30 % af populationen, og ellers
formindsker man genpoolen.
Brenda Bonett roser Antagene for at have valideret. Hun mener, forskerne bør være mere sikre, før de tilbyder tests.
Næste punkt på dagsordenen er Martha Cehrs
fra Schweiz, der er formand for Berner International Working Group, BIWG.

F ra foredrag med Beniot Hedan, der fortæller, at vi ikke må kassere C- hundene, for så
ryger en tredjedel af vores avlsmateriale
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Sidste mand er professor Hannes Lohi, som fortæller om genetisk forskning og testning ved
hunde incl. Berner Sennen.
Lohi fortæller, at man i Finland har en DNAbank, hvor man med forskningen ikke kun hjælper syge hunde, men også humanmedicinen.
Bl.a. på områder som epilepsi og ADHD. De har
udviklet en gentest, der hedder MyDogDNA. De
har en kæmpe genbank med prøver fra forskellige hunde med forskellige symptomer. De ville
jo også så gerne have flere prøver ind, og man
kunne få svar på sin blodprøve for det ene eller
det andet for ca 100 Euro.
En lang dag, hvor vore hjerner til tider virkelig
var på overarbejde, var forbi, og snakken fortsatte i hjørnerne og ved middagsmaden.

Historier
DKKs nyeste informationsfilm om ”hundesprog”
– nu gratis tilgængelige på Youtube!
Dansk Kennel Klub er netop blevet færdige med
nogle nye informationsfilm om hunden og dens
sprog - filmene har de kaldt ”Hundesprog”. Der
er i alt 5 film - en intro samt flere film om socialisering, hundesprog, hundemøder og gode råd
til hundemøder.

Historier

blevet til med tilskud fra Dyrevelfærdspuljen. I
kan finde alle filmene på www.youtube.com og
ved at søge på ”Hundesprog”.

For at gøre det let
for jer, har vi lavet
link til filmene her

DKK har gjort dem gratis tilgængelige på youtube således at I kan få gavn af dem. De 5 film er

Aslaugs Nutaraq (kaldet Baldur)
Baldur bliver 10 år 1. december. Tillykke til søster Aslaugs Nutella, og brødre i Sverige.
Han er en glad, frisk og super god hund i fin
kondition og humøret fejler ikke noget. Han elsker børn, især vore børnebørn. Det værste han

ved er, at når vi går tur og vi ikke alle følges ad,
så bliver han stresset og vil ikke gå videre før
alle er med. Det er så hyggeligt. Vi håber han
har mange år endnu.
Indsendt af Kamma Andersen
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Hilsen fra Baldur
Jeg vil gerne fortælle lidt om mit liv sammen
med mine mennesker Jens og Kamma i Frederikshavn. Vi bor lige ned til Palmestranden, hvor
vi går tur hver dag, men først skal vi gå en tur
gennem skoven. Det er sjovt, især om sommeren, for der er mange mennesker, som gerne vil
snakke med mig. De siger jeg er en flot fyr. Jeg
bliver ti år 1. december, og da vi har gået de samme ture i alle årene, synes jeg nu, at jeg trænger
til nogle andre dufte og ruter, så jeg tager bare
snoren i munden og trækker af med dem.
Jeg møder ofte nogle lækre damer på ruten, men
det er sjældent at jeg får lov til mere end at snuse
til dem. Kamma siger, at jeg kun må med Berner
Sennen hunde. Jeg snød dem dog en dag, og listede hjemmefra. Naboens lækre labrador havde
givet mig et duft signal om, at hun var i løbetid,
klar til at mødes med mig. Problemet var bare,
at hun var i snor og havde to unge mennesker
med sig. Jeg forsøgte at komme op på ryggen af
hende, men de jagede mig væk, jeg prøvede flere
gange, men så blev den ene sur og tog mig i
halsbåndet og trak mig hjem. Kamma fik skældud, og jeg fik skæld ud, som om det var noget at
blive sur over.
Jeg har ellers gode erfaringer med hunhunde,
Berner Sennen altså. Nogle af dem har været
vanskelige damer, uha, men de fleste har jeg
været meget forelsket i. Jeg har mange hvalpe
med damerne fra kennel Brusgaard og kennel
Von Pedersen. Det er blevet til i alt 42 dejlige
hvalpe. Det har sommetider været hårdt, når de
kom på besøg, eller når jeg besøgte dem.
Her er nogle af de børn jeg har sammen med
Von Pedersens Mille. Vi fik 8 hvalpe, 6 piger og
2 drenge, de sidder pænt på bænken, men hold
da op, det var ikke nemt.

 valpe fra 2010 far Aslaugs Nutaraq og
H
mor von Pedersens Mille Queen of Læsø.
F ar Aslaugs
Nutaraq har
styr på von
Pedersens
Charming
Samson,
men hvad
laver de 7
andre?

Far Aslaugs
Nutaraq forsøgte at tage
et hvil, men
hans hvalpe
von Pedersens Chili og
Culajma ville
lege.
Det med damer er et overstået kapitel nu. Nu nyder jeg, at snige mig til en lur i min mors seng.
Det giver en masse ballade, men det er skønt så
længe det varer. Når børnebørnene er på besøg
elsker jeg at ligge på gulvet der hvor de sover,
man er jo vagthund, og skal især passe på de
små piger.
Mange hilsner
Aslaugs Nutaraq (Baldur) Og Jens og Kamma
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Bernerpladsen Als/Sundeved
Når dette læses, er træningssæsonen slut.
Som alle ved, er det svært at motivere og fastholde medlemmer.
Pladsen har i efterårssæsonen kun haft 4 hunde
tilmeldt, heraf har en enkelt været fraværende
det meste af sæsonen pga. en skade.
Det lave antal hunde betyder også bedre tid til
hver enkelt hund/fører, og sæsonen har derfor
medført at hund og fører har flyttet sig markant
ift. forståelsen af hinandens signaler.

Vi har dog håb om, at der møder flere op når vi
starter op i 2016.
Der er planlagt et opstarts/medlemsmøde den
21. februar 2016, og vi forventer at starte træning søndag den 28. februar kl. 10-11.
Fra april vil træningen blive flyttet til tirsdag
1830-1930.
På Als/Sundeveds vegne
Ib Frost

Årets Nytårskur
Tirsdag d. 29. december 2015 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.

planlægning er søndag d. 27. december kl. 18.00
(gerne pr. mail).
Yderligere oplysninger og tilmeldinger: Bent Jacobsen, tlf. 74 45 18 85 eller mobil 40 35 51 90.
E-mail: julius_samson@hotmail.com
Vi mødes på parkeringspladsen på Felstedvej
(vej 481) v. Gråsten skov. kl. 10.00.
Velkommen til Bernerpladsen Als og Sundeved

Sørg selv for jeres drikkevarer så klarer vi resten - og pølserne, de sælges til et rimeligt beløb. Sidste tilmelding af hensyn til den endelige

Træning
Opstart i 2016 og andet nyt vil blive annonceret på vores hjemmeside.
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Kontakt
Ib Frost 2860 4406.

Bernerpladsen Als/Sundeved

Bernerpladsen Als/Sundeved
Skue I Syd 2015
Efter nogle år hvor de Sønderjyske træningspladser har arrangeret skuer hver for sig, var tiden kommet til hvor vi ville prøve at skabe skuet
sammen.

Pladserne i Nørbølling, Vejle og Als/Sundeved
gik i gang med det forberedende arbejde i marts
måned og fandt datoen d. 8. august passende.
Skuet skulle selvfølgelig også være for alle dem
som træner på pladserne i det daglige, så udstilling, Lp og rally lagde vi op til der skulle være
denne dag.
Vi gik i gang med at kontakte sponsorer og
dommere. Udstillingsdommere er en eftertragtet
vare som man skal være tidlig ude for at kunne
finde én som har tid. Tror vi nåede op på over
10 før vi fandt en som havde tid. Ikke fordi alle
de andre ikke havde lyst, de var bare optaget
af andre arrangementer rundt omkring og det er
jo kun positivt. Sponsorer er altid flinke når de
bliver kontaktet og vi er ovenud tilfredse med
deres sponsorbidrag.
56 tilmeldinger fordelt på prøver og
udstilling blev det
til og vi var meget
tilfredse med opbakningen.
D. 8. august kom
og vi havde fået det
hele på plads, selv
vejret var med os denne dag. Hundene mente
vist nok at det blev lige voldsomt varmt til sidst.
Afviklingen af arrangementet gik nogenlunde

efter planen og der
er jo altid plads til
forbedringer som vi
så prøver at ændre
på til næste gang.
Vi er dog sikre på
dem der mødte op
i år havde en god
dag og fik nogle
gode gevinster med
hjem.
Selvom en del af os
har prøvet det før, kommer det altid som overraskelse hvor meget der er at gøre når tiden
nærmer sig. Sponsorpræmier skal der holdes
styr på, de sidste sponsorer kontaktes, tilmeldingerne kommer løbende ind og skal fordeles i
de forskellige klasser, der skal laves katalog og
printes, kritikskemaer laves, præmier fordeles,
alt andet praktisk koordineres og pladsen skal
gøres klar inden alle de deltagende ankommer.
Man glemmer det fra gang til gang hvor meget
der er i det og vi har sikkert også glemt hvordan
det er til næste gang.
Skuet bliver afviklet og så tror man roen sænker
sig efter al forberedelsen og en lang skue dag,
men i tiden efter skal der laves regnskab, billeder oploades, følges op på resultater, som også
skal oploades og sponsorer skal have tilsendt
et katalog hvor der takkes for deres bidrag, så
det bliver til mange arbejdstimer inden man er
færdig.
Træningspladserne vil gerne takke for jeres
opbakning i år og vi håber at lysten til også at
bakke op næste år er til stede. Vi har i hvert fald
mod på det og så håber vi at vi ses.
Og specielt tak til alle frivillige og hjælpere som
hjalp til før, under og efter skuet og som gjorde
det hele muligt.
Mange hilsner fra Bernerpladserne Nørbølling,
Als/Sundeved og Vejle
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Bernerpladsen Als/Sundeved
Udstillingsresultater fra skuet i Syd d. 8. august 2015
BIR

Åbenklasse han

Kjær’s Honey Honey

1 Brødregården’s Bernard (EX)
2 Terplinggaard’s Livingstone (EX)
3 Duevang’s Vitus (EX)
4 Lady Xiera’s Mister Maverick (EX)
5 Hauff Duok Labas (EX)
6 Lady Xiera’s Flanagan (VG)

BIM
Nice Leckei van de Klaverhoeve

Bedste Hvalp
Berner-Emmas Nana Nothing Else

Bedste Baby
Kjær’s Fiona Apple

BIK Hanner
1 Nice Leckei van de Klaverhoeve
2 Berner-Emmas Happy Hour Humle
3 Berner-Emmas Choppy Child Of Denzel
4 Brødregården’s Bernard
5 Hansennen’s Tzatziki

BIK Tæver

Åbenklasse tæve
1 Berner-Emmas Diva of the Catwalk (EX)
2 Berner-Emmas Cleo Child Of Denzel (EX)
3 Brødregården’s Bonjour (EX)
4 Kjær’s Light of Hope (EX)

Mellemklasse han
1 Nice Leckei van de Klaverhoeve (EX)

Mellemklasse tæve
1 Terra De Bern Smarty (EX)

1 Kjær’s Honey Honey
2 Berner-Emmas Diva of the Catwalk
3 Berner-Emmas Cleo Child Of Denzel
4 Terra De Bern Smarty

Juniorklasse han

Veteranklasse han

Juniorklasse tæve

1 Hansennen’s Tzatziki (EX)

1 Berner-Emmas Mille Absolute Magic (EX)

Golfklasse han og tæve samme klasse

Hvalpeklasse tæve

1 Berner-Emmas Jalthe Amarone D’italy (EX)
2 Kjær’s Donahue’s Broken Wheel (EX)

1 Berner-Emmas Nana Nothing Else (SL)

Championsklasse han

1 Berner-Emmas Obelix The Strength (SL)
2 Berner-Emmas Octavius The Dark Guy (SL)
3 Terplinggaard’s Yoyo (SL)
4 Bernerbrukets Xerox (SL)

1 Berner-Emmas Happy Hour Humle (EX)
2 Berner-Emmas Choppy Child Of Denzel (EX)

Championsklasse tæve
1 Kjær’s Honey Honey (EX)

1 Keizer EX
2 Kannehill`s Barney EX
3 Terplinggaard’s Umax VG

Babyklasse han

Babyklasse tæve
1 Kjær’s Fiona Apple (SL)
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Bernerpladsen Als/Sundeved
LP og Rally resultater fra Skuet I Syd d. 8. august 2015
LP1

Rally begynder

Nr. 1:	Hermione – Susanne Gregersen,
179 point 1. præmie
Nr. 2:	Terplingsgaard´s Rasmus – Susanne
Gregersen, 156,5 point 1. præmie
Nr. 3:	Terra De Bern Smarty – Gitte Madsen,
156 point 1. præmie
Nr. 4:	Hansennen´s The One And Only – Marianne Rasmussen, 143 point 2. præmie
Nr. 5:	Aslaug´s Oppenheimer – Jan Christensen,
135,5 point 3. Præmie

Nr. 1:	Zakili´s Figne Fra Fazille – Inge Dahl,
90 point
Nr. 2: Clinton – Stephanie Biel, 86 point
Nr. 3: Regina – Inge Jørgensen, 85 point
Nr. 4:	Berner-Emmas Mille Absolute Magic –
Britta Nytoft, 74 point
IB:	Berner-Emmas Jalthe Amarone D´italy –
Bent Jacobsen
IB:	Bernerengens Aslan – Inga Jørgensen
IB:	Berner-Emmas Diva of the Catwalk –
Klaus Larsen
IB:	Kjær´s Easy Rider – Pia Lund
IB:	Maddie – Anne Sophie Rasmussen
IB:	Nice Leckie van de Klaverhoeve – Bent
Jacobsen
IB:	Kjær´s Penny Lane – Hans-Henrik Lauritzen
IB:	Kjær´s Shine Shine Shine – Hans-Henrik
Lauritzen

LP2
Nr. 1:	Hansennen´s Tzatziki – Johnny Rasmussen, 185 point 1. Præmie

LP begynder
Nr. 1: Sofus – Marianne Rasmussen, 82 point
Nr. 2: Brødregården´s Bonjour – Connie Norup
Nr. 3: Maddie – Anne Sophie Rasmussen
Nr. 4:	Terplingsgaard´s Livingstone – Ole Rasmussen

Berner-Emmas Queen of Them All, kaldet Frida, 12

Jalthe er fotogen
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Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed
Der er ændret i LP-reglerne fra 1. januar 2016.
De nye regler kan findes på dkk.dk.
Vores LP hold er allerede i fuld gang med de nye
/ ændrede øvelser, så alle kan være klar til den
nye prøvesæson.
Søndag 22. november har vi som altid juleafslutning med varm gløgg/kakao i Rude Skov, og
efterfølgende ribbensteg/ris a la mande og lotteri i ”Posthuset”. Da dette indlæg er skrevet den
8. november, må I vente med billeder til næste
nummer af Berner Bladet.
Trænerne vil her ønske Jer alle en rigtig glædelig
jul, samt et godt nytår.
Vi ses igen søndag 17. januar 2016.

Bernermarked 2015
Bernermarked 2015 gav igen
overskud, så hver af de 3 træningspladser har fået hver 1.500 kr.
Vi er er for enige om, at der bliver BernerMarked
igen den 6. august 2016, som altid med skue og
officielle LP-prøver.
Da Susanne og Kjeld desværre ikke kan hjælpe
med frokostteltet, søger vi nye hjælpere. Skal det
være dig? Kontakt én af træningspladserne.
Vi ses!

Kontakt
Irma Jensen på 36 75 11 24
Ole F. Nielsen på 39 67 26 62
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Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN

Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN
Lørdag den 7. november 2015 afholdte Dansk
Berner Sennen Klub UHM på træningspladsen
på Fyn.
Lena med Hermann og Erik med Bjørn deltog fra
Fyns træningsplads, det gik fint for begge par.
Billederne er af Erik og Bjørn.
Efterårssæsonen slutter på træningspladsen
den 25. november med fælles træning og hygge
på træningspladsen. Men sæsonen slutter først
helt, når vi har gået vores juletur på julemarke-

det i Odense Centrum. Se hjemmesiden for endelig tidspunkt.
Vintertræning af hvalp/unghund. Vil du gerne
træne om lørdagen med din hvalp/unge hund kontakt da Birgit Christensen. Når min. 5 har
tilmeldt sig, starter Birgit hold om lørdagen.
Forårssæsonenstarter den 2. marts 2016.
Vi ønsker alle en glædelig Jul og et lykkebringende nytår!
Vi glæder os til, at se alle på træningspladsen til
Forårssæson 2016

Træning

Kontakt

Forårssæsonen 2016 starter den 2. marts
2016. Se på hjemmesiden for yderligere information og tilmelding.

For yderligere oplysninger og evt. tilmelding – benyt vores hjemmeside:
www.berner-sennen-fyn.dk.
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Bernerpladsen i Haderslev

Bernerpladsen i Haderslev
Zakili’s Figne Fra Fazille og Inge Dahl har hentet 3 flotte resultater hjem og er dermed blevet
Begynder Mester.
Samtidig ligger Figne rigtig lunt på dette års
DBSK Rally Begynder Hitliste med imponerende
99 point.
Stort tillykke til jer.
Bernerpladsen Haderslev ønsker alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
Pas nu godt på jeres hunde i nytårsskyderiet!
Spørg endelig efter råd vedr. forberedelser til
Nytåret hvis du er usikker på hvad du bedst gør
for din hund.

Træning

Kontakt

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

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

Emil og Alfred nyder efteråret

38

 y Rally Begynder Mester Zakili’s Figne Fra
N
Fazille og Inge Dahl.

 erlemo’s Aragon sir’:
B
”Jeg forstår altså ikke,
hvorfor du ikke er
glad for min hjælp!”
Han er en yderst effektiv og meget hjælpsom havemand. Hans
anlægsprojekter er
meget dybdegående.
Lånes MEGET gerne
ud, i 2 mdr. af gangen!
Far: Kjær’s Dancing
With Charlie
Mor: Aslaug’s Pinja
Aragon er her 14 uger
gammel.

Bernerpladsen i Køge

Bernerpladsen i Køge

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

Jalthe og Leckie slapper af i sneen

Dejlige Sofus

Kjær’s Josephine med sin gode ven katten Nikolaj
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Bernersennen Nordjylland

Bernersennen Nordjylland
Med kun en månedstid tilbage af denne sæson i
skrivende stund, ser vi tilbage på en god sæson
med forskellige aktiviteter, udover Rally som er
vores primære træningsform og stadig med det
sociale i højsædet.
Vi har haft en fantastisk
arbejdslørdag
med en helt fantastisk opbakning fra
vore brugere, hvor
vi fik malet klubhus
og ommøbleret afbindingspælene
på
pladsen, efterfulgt af
ChilliConCarne.

Vi har været på miljøtur på havneområdet og i
Karolinelund, med efterfølgende kaffe og kvajekage, behøver vist ikke nærmere forklaring.
Og sidst men ikke mindst har vi haft hverdagspelspleje, med vores fantastiske fru Frandsen
og Louise til at demonstrere og dele ud af deres
store viden.
Sidste træningsdag bliver d. 28.11.2015, hvor vi
holder juleafslutning, med alt hvad der til hører.
Vi kan ikke sige det nok ”følg med på vores
hjemmeside” God Jul og godt Nytår.

Træning
Vi har altid plads til nye medlemmer og
hunde, så skulle i være interesseret så kontakt os endelig eller mød gerne op lørdage.
Som noget nyt i 2015 vil både hvalpe og
voksne træne samtidig. Så alle træner kl.
10.00.

40

Kontakt
Se oplysninger på
www.bernersennen-nordjylland.dk

Nyt fra Bernerpladsen Nordsjælland

Nyt fra Bernerpladsen Nordsjælland
Træningspladsen

Vognkørsel

Træningspladsen ligger lige op ad en skydebane,
men i efteråret har der ikke været skyderi om
søndagen, så det er kun de små fly i luften, de
nye hunde kan undre sig over.
Vores træner IMRE sluttede efter sæsonen. Vi
siger dig tak for de år, du har været på træningspladsen. Vi har været glade for at have dig som
træner og ønsker dig held og lykke fremover. Du
vil altid være velkommen til at kigge forbi.
For kørselsvejledning: se vores hjemmeside (følg
linket på DBSKs hjemmeside).

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

Ringtræning
Søndag d. 8. november havde vi Nicole ude på
træningspladsen, hvor hun lavede ringtræning
med dem, der havde lyst, og det havde de fleste. Tak fordi du gav dig tid til at komme. Vi
håber, at du vil komme en anden gang.

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

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

Træning
Når dette blad udkommer, har vi afsluttet
træningssæsonen. Forårssæsonen starter
søndag d. 28. februar. Hvalpene træner kl.
9.30-10.30. Det vil til dels foregå som træning og derefter ”legestue”. Rally / lydighed kl. 10-11. Vores træner vil være Marianne Lind. Tilmelding til Kate på email:
katemadsen@post.tele.dk.

Kontakt
Kate Madsen,
Email: katemadsen@post.tele.dk
Tlf. 48177198 / 51206675
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Nyt fra Nørbølling træningsplads
Så går året på hæld og vores Efterårstræning er
også slut og vi ser nu tilbage og gør status på
året 2015 på vores træningsplads i Nørbølling .Vi
vil gerne takke alle der har været på besøg både
nye som faste medlemmer, der er kommet med
alle de skønne bernerbamser og været med til
at gøre vores træning både hyggelig og sjov. Vi
glæder os til at se alle de gamle, og byder også
nye medlemmer hjertelig velkommen i 2016.
Vi har i løbet af året været på et par gåture, først
i foråret var vi i Grene Sande klitplantage og et
par uger senere var vi på gåtur ved Hindsgavl
Slot.

Yderligere startede vi et samarbejde op sammen
med Træningspladsen Als-Sundeved hvor vi i
fællesskab fik lavet et Vognkørselsarr. og yderligere holdt vi sammen vores årlige SKUET I SYD.
Her havde vi alle tiders dag med 55 tilmeldte
hunde til Udstilling, Lydighed og Rally. Vi havde
også support fra Vejlepladsen denne dag.
Begge arrangementer var en stor succes og vi
gør begge dele om igen i 2016, så sæt kryds i
kalenderen. SKUET løber af stabelen lørdag den
28. maj, og vores vognkørselsarrangement vil
blive først i september.
Vi i Nørbølling vil gerne sige tusind tak til
Als-Sundeved , vi er rigtig glade for det hyggelige samarbejde vi har fået pladserne imellem.

 et er Berner-Emmas Gismo og Bessie’s
D
datter Dagmar. Hun er 6 uger på billedet og
er ude og prøve juletøj.
E ndnu engang en hyggelig træningssøndag
på Nørbølling Træningsplads.
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Nyt fra Nørbølling træningsplads
Vi starter forårstræningen op søndag den 21.
februar kl.14.30, hvor vi igen har Rikke til at
træne unghunde og alm. lydighed, og så har vi
Kirsten der vil undervise i LP. Vi vil også kunne
tilbyde hvalpetræning .Vi vil herigennem sige
tusind tak til Rikke og Kirsten for god og lærerig
træning gennem hele året 2015.

glæder os til nogle rigtig gode og hyggelige timer
sammen i Nørbølling.
Mange julehilsner fra Styregruppen Nørbølling,
Hans-Henrik, Connie, Stephanie,
Rikke og Marianne

Vi påtænker at lave et hvalpehold med opstart
først i Januar 2016, da vi har modtaget flere
henvendelser ang. dette. Kontakt Johnny på
mobil 2049 6777.
Ligeledes vil vi prøve at arrangere en gåtur til
Grene Sande søndag den 17. januar kl.13.00,
mere herom senere, og ligeledes bliver der arrangeret en gåtur i det Sydjyske først i februar.
Til Slut vil Styregruppen for Nørbølling ønske jer
alle og jeres skønne Bernere EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT BERNERNYTÅR, hvor vi

Træning
Søndag den 21. februar 2016 starter forårs
sæsonen.
Man kan komme for 350 kr. for en sæson
eller men kan træne for 35 kr. pr. gang,
hvis man ikke kan de fleste gange på en
sæson.

 ansennen´s The One and Only ønsker
H
jer alle en RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET
GODT NYTÅR.

Kontakt
www.bernerpladsen-sydvest.dk
Johnny Rasmussen:
7592 2902 eller mobil: 2049 6777
Email: tzatzikirasmussen@gmail.com

Fra den finske jubilæumsudstilling – Vognoptog ved åbningen om morgenen
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Nyt fra Suså Træningsplads

Nyt fra Suså Træningsplads
Træningstræf

Juleafslutning

D. 27/9-15 var der træningstræf mellem Ballerup-Skovlunde, Køge og Suså- træningspladser.
I år var det Ballerup-Skovlunde der var arrangør. Suså træningsplads takker for en super god
dag. For første gang var det os, der drog hjem
med pokalenJ

Lige pludselig er julen over os J så derfor
sæt kryds i kalenderen d.
6/12-15, hvor vi holder juleafslutning på træningspladsen. Suså træningsplads ønsker alle bernerfolk en glædelig jul! Efter juleferien starter vi op på træningspladsen
igen søndag d. 14/2-15.

Gåture lørdag formiddag i Næstved
Til dem der har tid og lyst! Hver lørdag formiddag mødes bernerfolket i Næstved til fælles gåtur. Vi mødes kl. 10 og går ca. en time, nogle
gange lidt mere. Gåturene er gratis.

De næste ture

 iki pladsens alderspræsident, var også med
K
til træningstræf og var super dygtig.

12/12-15: Bytur Grønnegade P-plads, 4700
Næstved.
19/12-15: Hundeskoven ved Pinetum, Herlufsholm Allé 204, 4700 Næstved (Bag boldbanerne)
26/12-15: Enø, ved Enø minigolf, Karrebækvej
961, 4736 Karrebæksminde
02/01-16: Rådmandshaven på P-pladsen, 4700
Næstved

Ringtræning
Lørdag D. 10/10 2015 afholdte vi en tre timers
Ringtræningsdag, der indebar både fælles træning
og individuel træning. Vejret var heldigvis med os
og humøret holdte hele vejen igennem som altid.
Husk at holde øje med vores facebook side der
vil komme arrangement op om en heldagsringtræning hos os i nærmeste fremtid! Så hold øje
med facebook og hjemmesiden.

Bodil og Dakota i en Rally øvelse.
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Nyt fra Suså Træningsplads

Der vises hvordan handling ser ud.

Fie retter på benene.

Træning

Kontakt

Lydighedstræning

Facebook

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

Suså Træningsplads DBSK

Balder

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

Kjær’s Josephine på en dejlig efterårstur
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Nyt fra Vejle

Nyt fra Vejle
Så bliver det sidste gang der kommer et indlæg
fra træningspladsen i bladet. Fremover kan man
orientere sig om træning og andre arrangementer på pladsen, via vores hjemmeside. Hjemmesiden holdes opdateret, og derfor vil det være
nemmere at få frisk info via den.
Lige nu er der vinterpause i træningen, men for
dem der ikke kan vente til marts, er der lejlig-

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

Koeman van´t Stokerybos - Alfred

46

hedsvis træning i weekenderne. Hold øje med
facebook og hjemmeside for datoer og tider.
Til slut en glædelig jul til alle.
Hanne

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

Leckie og Jalthe i sneen

Bernerpladsen Aarhus

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

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

DBSK ønsker alle
medlemmer god jul
og godt nytår

Koeman van´t Stokerybos - Alfred nyder sneen

Vi takker for 2015 og
glæder os til at tilbringe mange
dejlige timer med jer igen i 2016.
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Info

Info
Bestyrelsen
Konst. formand
Karin Nielsen
Østkystvejen 17, Fynshav
6440 Augustenborg
21 78 75 83
naestformand@berner-sennen.dk
Sekretær
Hanne Bank Pedersen
Alidas vej 11
8700 Horsens
25215166
sekretaer@berner-sennen.dk
Kasserer
Frank Andersen
Vinkelager 14, Grejs
7100 Vejle
75 84 13 45
kasserer@berner-sennen.dk
Bestyrelsesmedlem
Pia Larsen
jyndevad@privat.dk
Bestyrelsesmedlem
Louise Hoff
61 75 88 83
bm1@berner-sennen.dk
Bestyrelsesmedlem
Gitte Nielsen
20 66 47 41
bm2@berner-sennen.dk
Bestyrelsesmedlem
Berit Bang-Jensen
28 93 53 63
bm4@berner-sennen.dk

Avls- og sundhedsudvalg
asu@berner-sennen.dk
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
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Joan Kjeldsen
Hovvej 16, Håre
5591 Gelsted
64 78 15 53
kennelegely@mail.dk
Berit Bang-Jensen
28 93 53 63
berit@bb-berner.dk
Ib Frost
28 60 44 06
Ib.frost@bbsyd.dk

Udstillingsudvalg
uu@berner-sennen.dk
Jeanette Damm Lerskov
21 63 0212
jeanette.lerskov@gmail.com
Janne Klitgaard
20 21 20 61 / 86 57 93 92
xukayo@outlook.dk
Nicole Hecksher
41 61 44 88
NIHEC@dongenergy.dk
Gitte Nielsen
20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk
Fie Basbøll
25 17 90 49
fie.basboll@gmail.com

Aktivitetsudvalget
akt@berner-sennen.dk
Louise Nielsen
31 48 98 13
louisen@live.com
Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com
Hanne Bank Pedersen
25 21 51 66
hannebank@stofanet.dk
Rikke M. Mollerup
25 32 46 48
berner_azuro@hotmail.com

Diverse
Hvalpepakker
Karin Nielsen
Østkystvejen 17
6440 Augustenborg
21 78 75 83
info@berneremma.com
Hvalpeformidler
Finn Katberg
Madsbjergparken 23
8270 Højberg
86 27 61 13
finn.katberg@privat.dk
Dødsregistering og
sundhedsspørgeskema
Erika Bromose
Dystedvej 24
4684 Holmegård
48 36 00 31
fruenshoej@hotmail.com
Redaktør
Nefer Johansen-Ossian
21 94 16 67
bb@berner-sennen.dk
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
kasserer@berner-sennen.dk

Udstillingskalender 2016

Udstillingskalender 2016
DBSK = Dansk Berner Sennen Klub
DKK = Dansk Kennel Klub

ansvarlige overfor ændringer i tilmeldingsfrister
hos DKK eller DKKs kredse.

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

Yderligere oplysninger om udstillingerne findes
på DBSKs og DKKs hjemmesider

For DKK og kredsenes frister henvises til hundewebben på DKKs hjemmeside. DBSK er ikke

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

2016
Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilm. Frist

Nyborg

Regula Bürgi CH

DBSK

21.12 2015

24. 01 2016 Nyborg

Einar Poulsen DK

DBSK

21.12 2015

13.02 2016

Fredericia

Carsten Birk DK

DKK

20.03 2016

Slagelse

Tania Nygård FIN

DBSK

11.01 2016
Anden frist
(kun online)
18.01 2016 kl. 8.00
15.02 2016

30.04 2016

Roskilde

Inge Artsøe, DK

DKK

01.05 2016

Roskilde

J.R. Walsh, IR

DKK

14/15/16.
05 2016
10.06 2016

Køge

Kommer senere

Vejen

Gunnar Nymann DK

DKK Kreds
2
DKK

11.06 2016

Vejen

Noreen Harris, IR

DKK

23.01 2016

29.03 2016
Anden frist
(kun online)
04.04 2016 kl. 8.00
29.03 2016
Anden frist
(kun online)
04.04 2016 kl. 8.00

09.05 2016
Anden frist
(kun online)
17.05 2016 kl. 8.00
09.05 2016
Anden frist
(kun online)
17.05 2016 kl. 8.00
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Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilm. Frist

12.06 2016

Vejen

Ole Staunskjær, DK

DKK

25.06 2016

Helen Davenport-Willis
GB
Zoltan Baffia HU

DBSK

Zoltan Baffia HU
Helen Davenport-Willis
GB

DBSK

23.05 2016

13.08 2016

Otterup
Hasmark Strand
Camping
Klubudstilling
Otterup
Hasmark Strand
Camping
Klubudstilling
Bornholm

09.05 2016
Anden frist
(kun online)
17.05 2016 kl. 8.00
23.05 2016

Hanne Laine Jensen,
DK

DKK

14.08 2016

Bornholm

Krystyna Opara, PL

DKK

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

20/21.08
2016
17.09 2016

Vamdrup

Kommer senere

Hillerød

Hassi AssenmacherFeyel, D

DKK Kreds
4
DKK

18.09 2016

Slagelse

Gerhard O’shea SE.

DBSK

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

01.10.2016

Aars

Birgitte Schjøth DK

DBSK

28.08 2016

05.11 2016

Herning

Sean Delmar, IR

DKK

06.11 2016

Herning

Friederike Kappacher, A DKK

19.11.2016

Strib

Astrid Indrebø NO

03.10 2016
Anden frist
(kun online)
10.10 2016 kl. 8.00
03.10 2016
Anden frist
(kun online)
10.10 2016 kl. 8.00
17.10 2016

26.06 2016

DBSK

For tilmelding, klasseindeling og gebyrer henviser vi til hundeweb og dbsk.dk
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Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger
Er gældende pr 1. 1. 2016
Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.
Priser

Online betaling via DKK

Via Netbank eller check

255 Kr.
255 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
135 kr.
Gratis
Gratis

280 kr.
280 kr.
400 kr.
400 kr.
400 kr.
400 kr.
400 kr.
400 kr.
160 kr.

Babyklasse, 3-6 måneder
Hvalpeklasse, 6-9 måneder
Juniorklasse, 9-18 måneder
Mellemklasse, 15-24 måneder
Åben klasse, fra 15 måneder
Brugshundeklasse, fra 15 måneder (*)
Championklasse, fra 15 måneder
Veteranklasse, fra 8 år
Juniorhandling
Avlsklasse
Opdrætsklasse

Rabat ved tilmelding af flere hunde fra samme ejer i følgende klasser:
Junior- Mellem- Åben- Champion- og Veteranklasse.
Ved flere hunde af samme ejer
Udstilling 1. hund
Udstilling 2. hund
Udstilling 3. hund

Online betaling via DKK
365 kr.
305 kr.
255 kr.

Via netbank eller check
400 kr.
350 kr.
305 kr.

*For udenlandsk ejede hunde skal FCI´s 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 risiko, og uheld af enhver art er DKK/DBSK uvedkommende.

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

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

For yderligere information vedr. reglement for udstillinger og skuer henvises til Dansk Kennel Klub.
Nærmere oplysninger om de enkelte udstillingers
adresser kan ses i under Udstillingskalender.
Ret til ændringer forbeholdes.
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Afsender
Frank Andersen · Vinkelager 14, Grejs · 7100 Vejle

Agila (Tjalfe og Josephines lilla pige) og Liva Elena på 2 år. Bedste venner.

