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Kære Udstiller,  

Dansk Berner Sennen Klub byder hermed velkommen til vor klubudstilling i Strib, lørdag den 16. november 

2019 i Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1-3, Strib, 5500 Middelfart 

Indgangen åbner kl. 9.00 - og bedømmelserne starter kl. 10.00! 

På grund af et stort antal tilmeldinger har vi inviteret endnu en dommer og er glade for at kunne byde 

både Del og Hedd Richards velkommen til at dømme Berner Sennen i Strib. 

Der vil blive lavet 2 ringe: 

Del Richards vil dømme baby- og hvalpehanner, bedste baby og bedste hvalp, officielle 

hanhundeklasser, BIR/BIM samt opdrætsklasse og avlsklasse. 

Hedd Richards vil dømme baby- og hvalpetæver samt officielle tæveklasser. 

 

Der vil være adgang til online-katalog fra kl. 8.00 på udstillingsdagen. Vi printer nogle få kataloger, som kan 

købes for kr. 20,- på dagen. 

 

Bernershoppen vil være tilstede med deres Pop-up-shop. 

 

Barn og Hund konkurrence - Dommer Julie Hegelund  

Hold 1: er for deltagere fra de kan gå med hund, til og med 8 år. 

Hold 2: er for deltagere der er fyldt 9 år, til og med 15 år. 

Man tilmelder sig på dagen mellem kl. 10.00 - 11.00 – det er gratis. Der er en julepræmie til alle børn der 

deltager   

Barn og hund konkurrencen vil blive afholdt mens dommer og ringpersonale holder pause. 
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Julelotteri: Der vil være stort lotteri med mange fine præmier - betaling KUN mobilepay  

Klassestatistik: Der er tilmeldt 130 hunde i alt 

I alt  Dommer: Del Richards, 
UK 

Dommer: Hedd Richards, 
UK 

Baby  6 9 

Hvalpe  4 7 

Junior  12 11 

Mellem  5 10 

Åben  20 27 

Champion  8 6 

Veteran  2 3 

Opdrætsklasse 1 

Avlsklasse 1 
 

 

 Strib Fritids- og Aktivitetscenter’s cafeteria holder åbent.  

 

Alle kritikker og resultater kan ses på hundeweb.dk. Klik på ”Udstillinger” – ”Resultater” – 

”Vælg udstilling” – ”Vælg gruppe 2 og Berner Sennen” 

 

 

HUSK! At samle ALLE efterladenskaber op efter dig og din hund. Så vi evt. er velkomne 

på pladsen en anden gang. I Slagelse fik vi desværre en ekstra regning fordi der var 

gravet et hul i boldbanen og der var efterladenskaber som personalet måtte samle op 

efter os. 

 

HUSK! Vaccinationsbog, vandskål/vand til hund, godbidder, tilsendte nummer mm.  

Det er vigtigt at hunden kun udstilles hvis den er sund og rask, så den IKKE er til smittefare 

for andre deltagende hunde.  

Kommer du med en tæve i løb så tag hensyn til hanhunde i ringen.  

 

Vi håber vi får en dejlig dag sammen i Strib. Husk at hygge jer og have det sjovt sammen 

med jeres hunde og menneskerne omkring ringen.  

Vi står altid til rådighed for at besvare spørgsmål fra jer. Så tag endelig fat på en af de 

udstillingsansvarlige.  

 

De bedste hilsener  
Helle Sinclair og Gitte Høy Nielsen 

Udstillingsansvarlige i Dansk Berner Sennen Klub 


