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Indhold mm

Udgivelser og deadlines i 2019: Marts - 10. februar, maj - 10. april, august - 1. juli, oktober - 
10. september, december - 20. november.

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

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

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

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

Klubbens hjemmeside: www.berner-sennen.dk

Redaktion
Materiale sendes til: Nefer Johansen-Ossian · Morelvej 56 · 5250 Odense SV · tlf. 2194 1667 · e-mail: bb@berner-sennen.dk
Ansvarshavende redaktør:  
Mia Lund Madsen · Kærsgårdvej 21 · 5464 Brenderup · Miaemil@gmail.com · Telefon: 6112 1959
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Fotokonkurrencen
Forsiden
Kristianslyst ś Becca

Bagsiden
Jeg vil gerne dele dette fantastiske billede af 
min søn Cody, efter vores sidste besøg hos 
Inge Bibby.

Hvalpene er efter  Milbu Keanu og Nellie 
vom Colmberg Wäldchen. Mvh Ditte

Begrundelse
Et skønt billede af et par hunde, som nyder det 
dejlige vejr og at få lov til at løbe i fuld firspring.
 Jane

mailto:Miaemil@gmail.com
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Nyt fra bestyrelsen 

Nyt fra bestyrelsen 

Det 41. år i Dansk Berner Sennen Klubs histo-
rie blev skudt i gang i Nyborg, hvor vi fejrede 
hundene og opdrætterne på hitlisterne. En dejlig 
tradition, som både samler op på året der er gået 
og er startskuddet til nye aktiviteter i året der 
ligger foran os. 

3. februar mødtes udvalgsformænd, hvalpefor-
midler, redaktøren for Berner Bladet og bestyrel-
sen til et fællesmøde, hvor fokus var på styrket 
samarbejde og fællesskab. Vi havde en rigtig 
god eftermiddag, hvor vi fik vendt mange syns-
punkter med hinanden.

Med i dette nummer af Berner Bladet er materia-
let til generalforsamlingen 2019, som vi i besty-
relsen har samlet af de input vi har fået fra jer. 
Vi glæder os bl.a. til at få nogle flere folk med i 
bestyrelsen. 

Vi ser også frem mod et spændende 2019 med 
vognkørsel, avlsbeskrivelses, udstillinger, LP, 
Rally og Nose Work. 

Bestyrelsen er repræsenteret med 2 personer på 
DKK’s repræsentantskabsmøde i marts.

På bestyrelsens vegne
Gitte Høy

Der er intet som en god morgentur i sne og med en 
smuk solopgang ved Lynghøjsøerne i Roskilde.  
Nala elsker lige at smutte op på et bord og nyde  

udsigten undervejs. 
”Løvernes konge” her har jeg overblik  

– Barney februar 2019
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Generalforsamling

Generalforsamling

Der indkaldelse hermed til generalforsamling i 
Dansk Berner Sennen Klub 

Tid: Lørdag d. 6. april 2019 kl. 13.00
Sted: CafeAntvorskov39, Trafikcenter Alle 4, 4200 Slagelse
Der serveres lidt frokost, kaffe og kage.
Alle medlemmer af DBSK kan deltage. Stemmeberettigede er medlemmer, der 
var medlem pr. 31.12.2018 og ikke er i kontingentrestance.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

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

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 hertil.
10.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11.  Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
Lars Bibby (modtager ikke genvalg)
Monica Ø. Rasmussen (modtager genvalg)
Gitte Høy Nielsen (modtager genvalg) 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens for-
mand eller sekretær i hænde senest 7 uger før generalforsamlingen. Forslags-
stiller skal tydeligt fremgå, med angivelse af navn og adresse.
Ligeledes skal skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen og avls – og sund-
hedsudvalget være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 7 uger før 
generalforsamlingen
Forslag skal således være formand eller sekretær i hænde d. 16. februar 2019.

Til generalforsamlingen kan der ved indgangen, i henhold til vedtægternes § 4 
stk. 5, forlanges forevisning af kvittering for rettidigt indbetalt kontingent.
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

Så er det nye år rigtig godt i gang. Solens stråler 
begynder at give lidt varme, og hunde og men-
nesker bliver lidt kåde. Det er en dejlig tid for de 
4 benede, såvel som de 2 benede.

I 2015 startede vi med at kåre Årets forside og 
således blev første forside kåret på Nyborg ud-
stillingen i januar 2016. I de 4 år vi har haft den-
ne konkurrence, har vi ikke haft udfordringer 
hermed og derfor har vi ikke kontrolleret om de 
personer der sendte billeder ind også var med-
lem af klubben – men det har desværre vist sig 
nu at være nødvendigt.

Indsenderen af det billede som blev stemt ind 
som værende Årets bedste forside – har efterføl-
gende vist sig ikke at være medlem af klubben 

– og da det jo er en konkurrence for klubbens 
medlemmer, har vi valgt at det så bliver det bil-
lede, der fik næst flest stemmer, som vinder tit-
len som Årets forside 2018. Stort tillykke til Brit-
ta Staugaard Mortensen – redaktionen beklager 
miseren, men lover at vi fremadrettet tjekker at 
de personer der indsender billeder der kommer 
på forside og bagside også er medlem af klub-
ben.

Nefer vender tilbage fra barsel til næste Berner 
blad. Det har været en sjov, lærerig og til tider 
udfordrende opgave at få lov at lave vores klub-
blad.

Med venlig hilsen
Monica Rasmussen 

 Kannehhill ś Barney - ”Bare isen kan bære.  
Snor på – for her er der dybt lige udenfor kanten

Nice Leckei van de Klaverhoeve på én dejlig forårsdag  
på Ridepladsen ved Nordborg Slot
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Generalforsamling

ØSTJYLLAND
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ER SENN
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Kristi Himmelfartsdag torsdag den 30. maj 2019 kl. 10.00
Fjellerup Aktivitetshus, Niels Juels Plads 3, 8585 Glesborg

SKUE I ØSTJYLLAND

DOMMER
Elin Normannseth

SKUE KLASSER - for at deltage skal hunden været registreret i FCI.

* I Golfklassen må du tilmelde hunde med et mindre handicap, du skal blot 
skrive på tilmeldingen, hvilke handicap hunden har. Dette bliver så holdt uden 
for bedømmelse. Det kan f.eks. være tandfejl, haleknæk eller lign. Her er en  
mulighed for at komme på udstilling med din hund, som du ellers ikke kan 
udstille. 

Tilmeldingspriser pr. hund
Baby og hvalpe kr. 150,- / Golfklasse kr. 150,- 
Øvrige klasser kr. 200,- Veteraner er GRATIS
Der indbetales til reg. 7835 konto 1701244 eller MobilePay på 6040 2432 
mrk. dit navn.

Praktiske informationer
Deadline for tilmelding inkl. betaling er mandag den 29. april 2019. 
2. frist mandag 6. maj til forhøjet gebyr på kr. 50,-
Tilmeldingsblanketten finder du på Dansk Berner Sennen Klub’s 
hjemmeside www.dbsk.dk og FaceBook: Berner Sennen i Østjylland. 
Tilmeldingen bekræftes på mail, når din indbetaling er registreret.
 
 ● Der vil være Amerikansk Lotteri med masser af præmier.

	 ●	Barn & Hund, Juniorhandling samt Parklasse tilmeldes på dagen.

	 ●	Nummerskilte bliver udleveret på dagen.

Tilmelding: berner-sennen.dk/udstilling/udstillingskalender/

For yderligere oplysninger kontakt
Inge Bibby 4098 1841 • Helle Sinclair 2126 0027
Hanne Grønning 6040 2432 • Anne Andreassen 3116 0400 
Ditte Horup Thorgaard 2536 0794 • Birgit Støttrup 2215 7836

Alle tilmeldte hunde
får præmier

Overskud går til
forskning

Amerikansk lotteri
+ nr. 37 i hver serie

udløser en hovedgevinst 

Der kan købes
lækker frokost

Invitation

●	Championklasse
●	Veteranklasse fra: 8 år
● Golfklasse* fra:  3 mdr.
●	Parklasse:  Alle kan deltage

● Babyklasse:  3-6 mdr.
● Hvalpeklasse:  6-9 mdr.
● Juniorklasse:  9-18 mdr.
● Mellemklasse fra: 15-24 mdr.
● Åben klasse fra:  15 mdr.

● Barn & Hund: 6-12 år, Juniorhandling Mini: 12-14 år Maxi: 15-18 år
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Generalforsamling

af Elin Petrikke Normannseth

Fikk min første Berner Sennenhund i 1985, og 
det første kullet ble født i 1993.  Siden har det 
blitt mange kull født hos oss, og vi har ikke planer 
om å gi opp dette. Har eid og/eller oppdrettet  
hunder som har blitt høyt plassert i konkurransen 
om mestvinnende i rasen i flere land, sammen 
med Torill Bogstad. Har dessuten innehatt flere 
verv i raseklubben og avdelinger, bl.a. flere år i 
Avlsrådet. Har dømt rasen siden 2006, i land som 
USA, Sveits, Russland, Belgia, og mange flere. 

Min interesse i hunder generelt medvirket til at 
jeg i dag er dommer på mange raser i gruppe 2, 
4, 5, og 6. Er opptatt av at rasene er bygget slik 
de skal, for å kunne fylle de oppgaver de er satt 
til å gjøre ifølge rasestandard. Veldig bevist på at 
man ikke skal forandre raser til noe annet enn hva 
standarden tilsier.  

Jeg har stor glede av og få lov å dømme utstil-  
linger. Dommergjerningen bringer meg til frem-
mede land og til interessante steder. Jeg treffer 
en masse flotte mennesker og ikke minst, jeg får 
ta på og dømme massevis av flotte hunder. Hvem 
kan ikke like en slik hobby? 

Ser frem til mange fine hunder i Danmark 

ØSTJYLLAND

BE
RN
ER SENN

EN

DOMMERPRÆSENTATION
af Elin Petrikke Normannseth

” Vi er glade for at kunne byde Elin Petrikke Normannseth velkommen 
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Still going strong

Still going strong
Still going strong 

Hvem er den længst levende berner i Danmark?
Er din hund fyldt 8 år, så kan du tilmelde den 
til ”Still Going Strong”
Skriv til Helle Sinclair på Pa-di@primanet.dk 
eller udfyld formularen på hjemmesiden.
http://berner-sennen.dk/sundhed/online-opta-
gelse-still-going-strong/
 
Hunde over 10 år slettes automatisk løbende. Så-
fremt de lever bedes dette meddeles til mig 

MVH Helle Sinclair

Født Køn Navn
03.04.07 Tæve Favitea's Unika Uttara
18.12.07 Han Pa-Di Sinclair's Duke 

of Mysteri
19.03.08 Tæve Zonaki`s Enya
21.11.08 Tæve Sennetta's Dagmar 

The Queen
23.12.09 Han Sennendoa ś Dezmo
28.02.09 Tæve Vipsennen Yoyo Garcia
28.02.09 Tæve Vipsennen Yasmina
28.02.09 Tæve Vipsennen Yatzy
13.03.09 Tæve Lady Xiera's Eisa
05.04.09 Tæve Favitea's Beauty
05.04.09 Tæve Favitea's Bianca
11.04.09 Han Glade Bernere Garlic
04.05.09 Han Aslaug's Oppenheimer
04.05.09 Tæve Aslaug's Ophelia
04.05.09 Tæve Aslaug's Opashai
04.05.09 Tæve Aslaug's Optilde
08.05.09 Han Tertzo's Live To Tell
24.05.09 Tæve Tertzo's Rika
27.05.09 Tæve Pa-Di Sinclair's Handle 

With Care
20.06.09 Tæve Bernerdotte's Bella
25.06.09 Tæve Bernerhøjen's Maisie

Født Køn Navn
15.09.09 Han Pa-Di Sinclair's I'm 

Son of Taboo
15.09.09 Han Pa-Di Sinclair's I Have 

A Dream
15.09.09 Tæve Pa-Di Sinclair's Inborn 

Beauty
15.09.09 Tæve Pa-Di Sinclair's 

Irresistible Girl
15.09.09 Tæve Pa-Di Sinclair’s Indian 

Summer
11.10.09 Tæve Hansennen's Chianti
22.10.09 Tæve Amazing Tiklo's Amy
22.10.09 Tæve Amazing Tiklo's 

Anastacia
22.10.09 Tæve Amazing Tiklo's Alicia
22.10.09 han Amazing Tiklo's 

Armani
23.10.09 Han Amazing Tiklo's Andy
12.11.09 Tæve Elmebjerg's Berner 

Bonita
15.01.10 Han Lady Xiera's Flanagan
15.01.10 Tæve Lady Xiera's Fancy 

Chambers
18.06.10 Han Tertzo ś Out For Justice
05.10.10 Tæve Amazing Tiklo's Balu 

Magic
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Årets forside 2018

Årets forside 2018

Tillykke til fotografen Britta Staugaard  
Mortensen med billedet af Viggo
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget

Året er startet med uddeling af hitliste præmier 
i Nyborg. Det var rigtig dejligt at se at så mange 
var mødt op for at hente deres præmier. Tak for 
det. Det er faktisk en ære at få lov at overrække 
disse præmier, så det betyder altid lidt ekstra for 
os, når I selv kommer og modtager dem.

I marts byder udvalget på 2 kurser. Først et kur-
sus i LP og senere på måneden et kursus i Nose 
Work, for dig der allerede er startet op på den 
disciplin. 

Til juni, kort før Hasmark, er der et Rally kur-
sus, så hvis du har brug for at træne de sidste 
detaljer inden Rally-prøven, så er det her du skal 
deltage.

Der arbejdes lige nu ihærdigt på at finde en dom-
mer til Rally konkurrencen på Hasmark, og så 
snart vi ved hvem det bliver kommer det op på 
tilmeldingen til prøven. LP dommer er på plads. 
Prøverne er lukkede igen i år, dvs. de er kun for 
Berner Sennen hunde.

Prøverne er allerede åbne for tilmelding.

Vi håber at se Jer derude til et af vores arrange-
menter. Og husk, at hvis du har en god idé til et 
kursus, foredrag eller lignende, så kontakt en fra 
udvalget, så vi kan arbejde videre med det.

Nice Leckei van de Klaverhoeve og Jalthe Amarone nyder foråret i Nørreskoven på Als
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Hvor langt er vi med vognkørsel i DBSK?

Rundt om i landet er der gæve folk som hygger 
sig med vognkørsel med deres Berner Sennen. 
De har oplevet hvilken glæde det er, at se deres 
hund nyde at arbejde - at få brugt hoved og krop 
på en god måde.

DBSK ønsker at få sat vognkørsel mere i system 
i klubben og hjælpe med at få etableret nogle 
netværk rundt om i landet, som kan mødes, in-
spirere og hygge sig med hinanden.

Vi skal huske at vores race er en arbejdshund, 
som er bygget til at arbejde - til at trække mindre 
vogne læsset med mælkejunger eller andet fra 
gårdene i de schweiziske alper. Vi mener at disse 
egenskaber er værd at bevare hos vores race. Vi 
ser mange fordele ved at dyrke vognkørsel - fx:
• At trække en vogn kan være en måde at hol-

de vore hunde i god form, hvor de får styrket 
muskulaturen, der skal være med til at sikre 
en sund krop.

• En Berner Sennen elsker aktivitet, hvor der 
er mulighed for at bruge hoved og krop - en 
Berner Sennen er IKKE en sofahund, men en 
arbejdshund.

• Vognkørsel kan udføres som en del af den 
daglige motion - kræver ikke at man melder 
sig på hold og skal transportere sig til en træ-
ningsplads.

Hvad gjorde vi i 2018?
• I 2018 har DBSK bl.a. etableret et vognkør-

selsudvalg, givet økonomisk støtte til at Als/
Sundeved træningspladsen kunne indkøbe 
et komplet sæt redskaber til vognkørsel/ar-
bejdsprøve som vi kender det fra Sverige.

• Vognkørselsudvalget har lavet et sæt video-
klip som viser hvordan man kan komme i 
gang med vognkørsel med sin hvalp og lavet 
en informationsfolder om vognkørsel, som 
kan downloades fra hjemmesiden.

• På klubudstillingen i Hasmark i juni havde 
folkene fra Als/Sundeved træningspladsen 
lavet et arrangement fredag og lørdag, hvor 
man kunne komme og prøve vognkørsel og 
få gode råd til at komme i gang.

• Vognkørselsudvalget har oversat den sven-
ske ”Inofficielle arbejdsprov”, som fra februar 
2019 kan downloades fra hjemmesiden.

I 2019 vil vognkørselsudvalget iværksætte en 
del arrangementer. Vi har søgt og fået tilsagn 
om, at klubben vil give økonomisk støtte til dis-
se arrangementer.

Nyt fra aktivitetsudvalget
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Hvad kommer til at ske i 2019?
• Den danske udgave af ”Uofficiel ar-

bejds-begynderprøve (AB)” bliver offent-
liggjort på hjemmesiden og på FB i februar, så 
vi rigtig kan komme i gang og øve os.

• Videoklip af alle øvelser fra arbejdsbe-
gynderprøven bliver lagt på hjemmesi-
den i løbet af februar.

• Vognkørselsdag på Træningspladsen i 
Aalborg d 23. marts

• Vognkørselsdag på Fyn d. 27. april
• Vognkørselsdag på Ballerup/Skovlunde 

Træningspladsen d. 28. april
• Arbejdsbegynderprøve på Hasmark 

Strand Camping lørdag d. 15. juni. I for-
bindelse med klubudstillingen og lydigheds-

konkurrencerne vil det være muligt at delta-
ge i ”Den uofficielle arbejdsbegynderprøve”. 
Vi håber at mange har lyst til at stille op i 
konkurrencen og være med til at starte en 
ny tradition i DBSK. Mere om tilmelding på 
hjemmesiden og på FB i løbet af marts.

• Kom-og-prøv-vognkørsel på Hasmark. 
Mød op og få en snak med vognkørselsudval-
get, lån sele og vogn og prøv om vognkørsel 
er noget for dig og din Berner Sennen.

Vi håber på, at vi med disse tiltag kan sætte 
gang i alle jer, der har lyst til at være aktive med 
jeres Berner Sennen og vognkørsel.

Vognkørselsudvalget

Fensholt’s Rossini Filur og hans datter Saga

Nyt fra aktivitetsudvalget
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Nyt fra udstillingsudvalget

Velkommen til et nyt udstillingssår. Foråret er 
skudt i gang og vi fik sagt farvel til 2018.

Vi har sikkert alle et ønske om at 2019 bliver 
et godt år og udstyret med sådan en entrebillet 
håber vi at det bliver indfriet. 

Den 17. november kl. 9.00 åbnede vi dørene i 
Strib for vores traditionelle juleudstilling. Den 
røde løber var lagt ud og det var blevet tid til 

at vi skulle afprøve vores nye blå tæpper. Gud-
skelov var vi så heldige den lørdag at der var 
rigtig mange der mødte op for at hjælpe med at 
få klargjort tæpperne. Det så bragende godt ud 
og de brede tæpper var til stor gavn få både 2 og 
4 benede.  

Der var på dagen tilmeldt 120 hunde, hvilket i 
sig selv er helt fantastisk. Dommer Heike Schra-
ven, De dømte de officielle klasser assisteret af  
Bente Petersen og Jeanne Munk og Birgitte 
Schjøth, DK fik fornøjelsen af vores babyer og 
hvalpe godt hjulet af Camilla Gothen.   

Julefrokosten blev afholdt i pausen mellem han-
ner og tæver. Der var tilmeldt 60 personer. I år 
var menuen platte og risalamande. Sygdom er 
vi desværre ikke herrer over, så derfor tog det 
lidt længere tid at få serveret maden. Til gengæld 
var det super hyggeligt og maden var god. Ud-
stillingsudvalget vil gerne sig jer alle tak for den 
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store tilslutning og at vi i 2019 kan skabe lidt 
julestemning i Strib. 

Efter pausen var der Barn og Hund. Julemanden 
skulle komme et smut forbi. Han fik delt gaver 
ud til de børn der deltog i konkurrencen.  

Krus fyldt med 
godter

Barn og hund dommer: Camilla Gothen

Barn og hund vinderne blev:
Madeline Mikkelsen med Queenie
Lærke Mikkelsen med Liva
Tillykke og tak fordi I deltog.

Resultater:
BIR
Kaimon Gerheil Earth Wind And Fire
Ejer: Nicole Heckser Olsen, 2840 Hote, Danmark
Opdrætter: Moonica Randmaa og Gerly-reili Ere-
line, Ee-79744 Estonia, Estland

BIM
Berner-Emmas XtraMagic Xophia
Ejere: Karin Nielsen, Pia Nielsen, 6440 Augu-
stenborg, Danmark
Opdrætter: Karin & Erik Nielsen, 6440 Augu-
stenborg, Danmark

Dommer Heike Schraven, DE Dommer Birgitte Schjøth, DK 
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BIR/BIM STRIB 2018
 
Bedste veteran
Amazing Tiklo’s Asterix
Ejer: Michael Adamsson, 9600 Aars, Danmark

Bedste hvalp
Berner-Emmas You And Me Yago
Ejere: Karin & Erik Nielsen, Julie Christine Niel-
sen, Dennis Hardman, 6440 Augustenborg, 
Danmark
Opdrætter: Karin & Erik Nielsen, 6440 Augu-
stenborg, Danmark

Bedste baby
Prima-Sennen’s Felicia of Duchess
Ejer: Susanne Randløv Petersen, 2670 Greve, 
Danmark

Tusind tak til alle vores hjælpere og sponsorer. 
Jeres hjælp og støtte er meget vigtig for os.

Sponsorer Strib:
Coat Care, Butik Balou, Grethe Lauritzen & Bent 
Jacobsen (Berner-grandioso.dk), Brian & Inge-
lise Nielsen (Bakkeborgs Berner Sennen), Gitte 
Høy Nielsen, Birgit Støttrup, Tiklo Shop v/ Tine 
Kloster. Vi undskylder på forhånd, hvis vi har 
glemt en sponsor.

Nyborg 2019
Årets og sæsonens første udstilling blev afholdt 
d. 19 & 20 januar. Det var tid til at fejre afslut-
ningen af jubilæumsåret 2018. 

Vi håber selvfølgelig at I alle syntes at det har 
været et sjovt og godt år. Til tider har det væ-
ret lidt presset at få klargjort alle hundene til de 
mange udstillinger, men alligevel har i formået 
at møde op med toptunede hunde og stort en-
gagement. 

Alle vores dommere året igennem har været eni-
ge om at det er fantastisk at være en del af vores 
udstillinger og de udtrykker stor glæde over den 
helt specielle stemning, store venlighed og tål-
modighed i udstillere signalerer i og rundt om 
ringen. 

Fredag d. 18. januar 2019 ankom dommerpar-
ret Stephen og Jeanette Green i Kastrup. De blev 
transporteret til Signatur Hotel Storebælt, hvor 
de blev installeret så de kunne være tæt på ud-
stillingen i weekenden. 

I år måtte vi konstatere at antal tilmeldte hun-
de var imponerende. Babyer og Hvalpe udgjorde 
36 lørdag og 25 søndag. Her vil vi gerne be-
nytte lejligheden til at sende et meget stort og 
rungende TAK til alle jer opdrættere der gør et 

Hjemmebag og den mest eftertragtede gevinst i Strib.
Sponsoreret af Shiela T. Hornstrup. MUMS!!
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stort og meget vigtigt arbejde for at motivere je-
res hvalpe købere til at prøve kræfter med udstil-
lingsverdenen. 

Vi valgte i år at holde midten mellem de 2 ringe 
fri for opstilling. Vi gjorde det i håb om at der 
skulle være mere åbent og dermed give et bedre 
overblik over ringene. 

Finaler:
I Nyborg tog vi hul på den nye ”udstillingsform”. 
De officielle klasser afsluttedes med finaler. Alle 
der havde kvalificeret sig til finaler havde fået 
udleveret et ”Vi ses i finalen” kort.
Ringene blev slået sammen så finale ringen blev 
større. Der var rigtig god stemning rundt om rin-
gen. Og alle hundene blev fejret med masser af 
klap og præmier. 

Resultat lørdag: antal hunde 138
BIR
Werner Wix Xtraspecial
Ejere: Ejere: Fie Basbøll, Christina Basbøll, 4682 
Tureby, Danmark
Opdrætter: Helena Berlinder Johansson 
Se-941 91 Piteå Sverige

BIM
Kaimon Gerheil Earth Wind And Fire
Ejer: Nicole Hecksher Olsen, 2840 Holte, Dan-
mark

BIR/BIM LØRDAG D: 19. januar 2019

Bedste veteran
Tertzo’s Out For Justice
Ejere: Britta & Claus Staugaard Mortensen, 2791 
Dragør, Danmark
Opdrætter: Ina Olsen, 4160 Herlufmagle, Dan-
mark

Bedste hvalp
Berner-Emmas You And Me Yago
Ejere: Karin & Erik Nielsen, Julie Christine Niel-
sen, Dennis Hardman, 6440 Augustenborg, 
Danmark

Bedste baby
Lillemus Gendry
Ejere: Dorthe Gerster Poulsen, 5700 Svandborg, 
Danmark
Opdrætter: Louise Hoff Lauridsen, 7200 Gind-
sted, Danmark

Efter finalerne lørdag blev det tid til at uddele 
årets hitlistepræmier.   

Plaid med logo
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Flotte rosetter til 2018s vinderhunde og ejere. 

Krus til de tørstige

Udstillingsudvalget sørgede for drikke og kage-
bordet havde igen i år fået bidrag fra:
Hanne bank Pedersen, Anette Rotbøll, Mette 
Hegelund, Gitte Nielsen

Tusind tak til jer for jeres trofaste bidrag.
PS. Næste år er der brug for flere bidrag til 
kagebordet. Der er alt for mange munde at 
mætte, flere fik ikke noget kage i år……..

Resultat søndag: antal hunde 121
BIR
Werner Wix Zlatan
Ejere: Helena Berlinder Johansson 
SE-94191 Piteå Sverige
Opdrætter: Helena Berlinder Johansson Sverige

BIM
Werner Wix Xtraspecial
Ejere: Fie Basbøll, Christina Basbøll, 4682 Ture-
by, Danmark
Opdrætter: Helena Berlinder Johansson 
Se-941 91 Piteå Sverige
 

BIR/ BIM NYBORG SØNDAG    

Bedste veteran
Aslaug’s Ophelia
Ejer: Aslaug Teislev, 5500 Middelfart, Danmark
Opdrætter: Aslaug Teislev, 5500 Middelfart,
Danmark

Bedste Hvalp
Lady Xiera’s Valentino
Ejer: Janne Klitgaard Andersen, 8660 Skander-
borg, Danmark
Opdrætter: Pia Skaarup Larsen, 6800 Varde,
Danmark
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Bedste baby
Kaimon Gerheil Golden Mister Black
Ejer: Susanne Kramer, 7190 Billund, Danmark
Opdrætter: Moonica Randmaa, Gerly-Ereline, 
Ee-79744 Estonia, Estland

Udstillingsudvalget havde lovet at vi ville træk-
ke lod om en gratis tilmelding til en DBSK udstil-
lingsdag i 2018. Den heldige vinder blev:  Louise 
Hoff Lauridsen

Louise du må meget gerne sende en mail til loui-
sen@live.com når du vil gøre brug af gevinsten, 
eller hvis du har spørgsmål vedr. indløsning af 
præmien. 

Sponsorer
Tusind tak til vores sponsorer som i Nyborg var:
Berner Shoppen, Coat Care, Butik Balou, Bak-
kenborgs Berner Sennen for de flotte katalog-
gevinster.

Vigtige informationer:
1. Begivenheder
HUSK at alle vores udstillinger er oprettet som 
begivenheder på Facebook. Her indsætter UU 
al vigtig information og evt. sidste øjebliks æn-
dringer.  Hvis der er spørgsmål? vil vi bestræbe 
os på at svare så hurtigt som muligt. Brug ende-
lig hinanden, hvis i har brug for hjælp af andre 
udstillere. 

2. PM
Husk at læse det vedhæftede PM i modtager fra 
udstillingsudvalget. Vi gør et stort arbejde ud af 
at sende al vigtig information ud til alle udstille-
re samtidig med startnummer. 

3. Finaler i 2019
Vi afholder finaler på alle udstillinger.  Baby-
er og hvalpe afsluttes som vanligt. Vi har fået 
blandet modtagelse af de nye finaler. Nogen 
syntes det lang tid at være på udstilling og an-
dre syntes det er dejligt at kunne følge med i, 

Werner Wix Zlatan Werner Wix Zamantha

mailto:louisen@live.com
mailto:louisen@live.com
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hvordan hundene placeres og ikke mindst hvem 
der bliver BIR/BIM.

4. 
Vi ved godt at mange udstillere gerne vil hjem 
når de er færdige med at få bedømt egne hunde. 
Vi vil gerne opfordre til at man pakker sammen 
uden larm og med hensyntagen til de hunde der 
evt. vil være i ringen. 

Brug evt. pausen inden finalerne til at pakke 
sammen. Hvis i har et bur, timebord eller an-
det der trænger til smøring, kan det anbefales at 
købe sådan en her:

Med dette tiltag håber vi virkelig at vi vil kunne 
opleve at der vil være en rigtig god stemning og 
deltagelse når vi fejrer vores smukke hunde og 
det store arbejde de og deres handlere yder mel-
lem udstillingerne. 

Kommende udstillinger:
16.03.2019  Slagelse, Sørbyhallen Kirkerupvej 

16, 4200 Slagelse 
Dommer: Sølvi Schellerup, NO

Tak til alle for en god begyndelse på 2019 og må 
I alle få et rigtigt godt forår. Vi ses i Slagelse

Udstillingsudvalget

Cameron (Molly) fra kennel Fruenshøj er blevet 7 mdr. og nyder en gåtur i skoven 
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  Årets Berner 2018 
Harthin’s O’Neill

  DKCH FICH EECH SECH NORDCH 
PLCH CZCH INTCH NLCH IECH 
KLBCH DKKV18

Kaimon Gerheil  
Earth Wind And Fire 

DKCH SECH NOCH 
FICH NORDCH HKW18 

DEROSG18 DKJUCH 
DKJV17 HKJW17 

NORDJW17

 Berner-Emmas Grand Gismo
 DKCH DEVDHCH HCAV17 PLCH

1

2

3
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 Harthin’s Orlando
 DKCH
 

Lady Xiera’s Pepsi 
DKCH

 Bernljungens GB’s Filur
 

6

3

5

 Amazing Tiklo’s Asterix 7

Årets hanner
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 Hermes Rojaus Bernas     

Mount Blässis Awarded by Nitro  
Dansk Junior Champion og Københavns-
juniorvinder 2018

8 9

10

 Mount Blässis Awarded by Columbo 
 DKJUCH KLBJCH NLJCH KLBJUBJV18

Årets hanner
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Årets tæver

  Kaimon Gerheil Emily
 DKCH. DKJV 17. HCAJV 17. KBHV 18

 Kristianslyst ’s Becca

Vida Valentina av Hiselfoss 
KLBJCH

1

2

3
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  Berner-Emmas Babette 
VWW18 DKVV17 KBHVV18 DEVDHCH 
DKCH PLCH DEESVS18 DEESVS17 DE-
HSVS16 DEBSVS16 DEGWVS16 DCBSVet.
CH VDH Vet.CH.  SSV Vet.CH. DBSK Vet.
CH DKK Vet. CH

Harthin’s That’s My Tiffany  

4

7

5

6

 Werner Wix Xtraspecial 

 Amazing Tiklo’s Balu Magic 
 CIB DKCH SECH NOCH CZCH NLCH 
NORDCH NLVCH PL80JUBVW WAV18 LP1 
RBM
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 Fensholt’s Penelope 

 Mount Blässis Awarded by Nathalie
  DKJUCH DKJV18 KLBJCH IECELTJW18 

BSKLBJV18 PL80JUBJW

  Öreghegyi-Mackó Olivia

7

10

7

10

  KStaugaard ś Arabella Capella
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 Amazing Tiklo’s Asterix

 Pa-Di Sinclair’s Eternity

Tertzo’s Out For Justice 

1

2

3
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Årets veteran tæver

 Berner-Emmas Babette
  VWW18 DKVV17 KBHVV18 DEVDHCH 

DKCH PLCH DEESVS18 DEESVS17 DE-
HSVS16 DEBSVS16 DEGWVS16 DCBSVet.
CH VDH Vet.CH.  SSV Vet.CH. DBSK Vet.
CH DKK Vet. CH

 Vipsennen Xola

Banehaven’s Fillis Filua 
 

1

2

3
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 Sennetta’s Columbo 
 WW13 & MultiCH

 Dale Gudbrand’s Nitro Mach
 

Harthin’s O’Neill 
 DKCH FICH EECH SECH NORDCH 
PLCH CZCH INTCH NLCH IECH KLBCH 

DKKV18

1

3

Året avlshanner

2
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 Harthin’s Nobody Like Nathalie
 DKCH SECH

 Kaimon Gerheil Alice
  EST J CH, TLNJW15, LVA 

JCH, EST CH, LVA CH, 
ESTW17, LTU CH, BALT 
CH, C.I.B

Harthin’s Que Sera Sera 

1 2

3
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Hanner 
(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)

00771/2014 Harthin's O'Neill Anni Smedsgaard 103
00508/2017 Kaimon Gerheil Earth Wind And Fire Nicole Hecksher Olsen 101
00715/2012 Berner-Emmas Grand Gismo Karin Nielsen 85
00772/2014 Harthin's Orlando Linda Hjort 85
08264/2014 Lady Xiera's Pepsi Heidi Pedersen 81
17094/2015 Bernljungens GB's Filur Monica Østergaard Rasmussen 80
21357/2009 Amazing Tiklo's Asterix Michael Adamsson 77
12723/2017 Mount Blässis Awarded by Columbo Anni Smedsgaard 76
18443/2017 Hermes Rojaus Bernas Jens Utke Ramsing 74
12722/2017 Mount Blässis Awarded by Nitro Mia Lund Madsen 71

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

00529/2017 Kaimon Gerheil Emily Vivian Lok Olsen 95
19448/2016 Vida Valentina av Hiselfoss Helle Sørensen 85
10869/2012 Kristianslyst 's Becca Charlotte Tams Skanborg 84
05311/2016 Werner Wix Xtraspecial Fie Basbøll 79
17041/2008 Berner-Emmas Babette Karin Nielsen 78
11852/2017 Harthin's That's My Tiffany Anne Harthin Andersen 74
18377/2010 Amazing Tiklo's Balu Magic Gitte Høy Nielsen 72
16521/2016 Fensholt's Penelope Dorte Hammerich 72
12725/2017 Mount Blässis Awarded by Nathalie Anni Smedsgaard 72
08733/2016 Staugaard ś Arabella Capella Birgit Støttrup 64
14934/2014 Öreghegyi-Mackó Olivia Gitte Høy Nielsen 64
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Veteranhanner 
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2018)

21357/2009 Amazing Tiklo's Asterix Michael Adamsson 77
12819/2010 Tertzo's Out For Justice Britta Staugaard Mortensen 69
21220/2008 Pa-Di Sinclair's Eternity Lasse Olsen 43

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2018)

17041/2008 Berner-Emmas Babette Karin Nielsen 78
17154/2009 Banehaven's Fillis Filua Mai-Britt Juhl 61
08776/2010 Vipsennen Xola Vivi Petersen 45

Årets avlshan

Navn Point Antal 
afkom

Ejer

1 Sennetta's Columbo 453 5 Nicole Hecksher Olsen
2 Harthin's O'Neill 235 3 Anni Smedsgaard
3 Dale Gudbrand's Nitro Mach 219 3 Wenche Carlsen

Årets avlstæve

Navn Point Antal 
afkom

Ejer

1 Harthin's Nobody Like Nathalie 359 5 Anne, Maria & Peter Harthin Andersen
2 Harthin's Que Sera Sera 219 3 Anni Smedsgaard
3 Kaimon Gerheil Alice 196 3 Moonica Randmaa
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LP Hitliste 2018 LP1

 Tertzo’s Live To Tell
 Årets LP Berner

 Werner Wix Zidane

 Kwanita Lady Alma

1

2

LP Hitliste 2018 LP1

3
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Årets hunde LP2

 Kjær’s Dancing With Charlie
 DKCH SECH DKRLCH LP1 LP2

 Lady Xiera’s Potpouri

 Berlemo’s Arargon 
 DKRLCH LP1 LP2

1

2

3
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LP1

Nr Hund Fører Point
1 Tertzo’s Live To Tell Rikke Marstrup Mollerup 190,5
2 Kwanita Lady Alma Mette Esther Hansen 190
3 Werner Wix Zidane Ole Romer 187,5

LP2

Nr Hund Fører Point
1 Kjær’s Dancing With Charlie Joanna Gram 237
2 Berlemo’s Arargon Joanna Gram 226,5
3 Lady Xiera’s Potpouri Kirsten Anker Nielsen 219
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Rally Begynder

 Bernerhøjen’s Larissa
 

 Lady Xiera’s Polka Princess

 Berlemo’s Babuska

1

2

3
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Rally Øvet

  Berlemo’s Basia 

 Aslaug’s Pinja
 

 Kjær ś Faith No More 
 RBM RØM

2

3

1
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Rally Ekspert

Kjær ś Dancing  
With Charlie 
DKCH SECH DKR-
LCH LP1 LP2

   Berlemo ś Aragon 
DKRLCH LP1 LP2

1 2
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Rally Champion

 Kjær ś Dancing With Charlie
 DKCH SECH DKRLCH LP1 LP2

2

Rally Champion

   Berlemo ś Aragon 
DKRLCH LP1 LP2

1



39

Rally Hitliste 2018

Rally Hitliste 2018

Rally Begynder

Nr. Hund Fører Point
1 Bernerhøjen’s Larissa Anne Grethe Seested 96
2 Berlemo’s Babuska Lenette Lyngbye Bendtsen 96
3 Lady Xiera’s Polka Princess Carina Krogh 92

Rally Øvet

Nr. Hund Fører Point
1 Berlemo’s Basia Majbrit Maagaard 99

2 Kjær ś Faith No More Birthe Gram 97

3 Aslaug’s Pinja Mogens Johansen 97

Rally Ekspert

Nr. Hund Fører Point
1 Berlemo ś Aragon Joanna Gram 98
2 Kjær ś Dancing With Charlie Joanna Gram 95

Rally Champion

Nr. Hund Fører Point
1 Kjær ś Dancing With Charlie Joanna Gram 92

Berlemo ś Aragon Joanna Gram 84
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
Udvalget startede dette år med ny sammensæt-
ning, da de to medlemmer, der er indsat af be-
styrelsen, blev erstattet af to nye.

Vi havde planlagt et avlsgodkendelsesarrange-
ment i Odense, men måtte desværre aflyse, da 
der ikke var tilmeldt mere end 6 hunde. Vi var 
meget forbavsede, da det sidste arrangement 
blev meget rost og mange havde vist interesse 
for et nyt. Hvad årsagerne end kan have været, 
kan vi kun gisne om. Vi har dog et nyt på vej, og 
denne gang har vi vist ramt en mere heldig dato, 
da der lader til at være stor interesse og allerede 
er flere tilmeldt. Der er tilsagn fra tre dommere 
og fundet en plads i Middelfart.

En krævende post har været RAS. Raceavlsstra-
tegien, som vi med jævne mellemrum skal have 
ført ajour. Kennelklubben ønsker at få den, og 

den skal være os til nytte, når vi diskuterer hvil-
ke områder indenfor sundhed og avl, der kræver 
en ekstra indsats. Mange tak til jer, der sidder og 
fører statistikkerne og jer, der derefter hjælper 
mig med at få sat de nye tal ind de rigtige steder.

I april gennemføres avlsseminaret, hvor resulta-
terne fra RAS skal bearbejdes af medlemmerne. 
Vi har også fået tilsagn fra Birgitte Schjødt om et 
oplæg om racen set fra hendes side som dyrlæge 
og dommer. Endvidere har Helle Sinclair lovet at 
fortælle om giardia. Vi håber, I vil møde op med 
godt humør og gode idéer til vores virke.

Vi har haft deltagelse i 2018’s symposium og 
IWGmøde i Holland. Lisbet Ramsing har refere-
ret fra IWG og undertegnede fra symposiet.

På udvalgets vegne Inge Bibby. 

Pa-Di Sinclair’s Patrizia (Lucy) Balder fra kjærs :) 4 år til marts 



41

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Avlsbeskrivelsesarrangement

Lørdag d. 4. maj 2019 
Lillebæltsskolen, Skippervej 1, 5500 Middelfart

Avls- og sundhedsudvalget inviterer til avlsbeskrivelsesarrangement igen i år.  
Der er plads til 25 hunde og det er først-til-mølle. Der er stadig ledige pladser.

HVAD SKAL FOREGÅ: 
3 kompetente dommere gennemgår hunden fra snude til halespids og bedømmer bl.a. også hundens 
bygning og bevægelser. Herudover skal hunden igennem en lille adfærdstest. 
Efter den enkelte hunds beskrivelse får man en kort vurdering om dennes svagheder og stærke sider 
og råd om, hvad man bl.a. skal kigge efter, når man skal vælge en avlspartner. Alle Bernere med 
DKK-stamtavle kan være med, hvis de opfylder deltagerkravene, som er beskrevet nedenfor. Dette 
arrangement er ikke en konkurrence, som en udstilling f.eks., men et sted hvor du kan få en grun-
dig beskrivelse af din Berner. Kig på hjemmesiden og se beskrivelserne fra 2017 for at få et præcist 
overblik over, hvordan der beskrives - http://berner-sennen.dk/avl-opdraet/12306-2/ 

BEVIS:
Beskrivelsen vil blive udlevereret på dagen og herudover vil den blive lagt på hjemmesiden med re-
sultaterne fra alle de beskrevne hunde i en samlet fil. Der vil også blive taget et billede af hver enkelt 
hund, som vil blive sat ind i beskrivelsen på hjemmesiden. Se beviserne fra 2017 på linket ovenfor.

DELTAGERKRAV: 
Hunden skal have DKK-stamtavle. Den skal være HD/AD fotograferet og tæver skal være fyldt 18 
måneder. 

PRIS: 
Medlemspris: 800 kr. pr. hund 
Ikke medlem: 1600 kr. pr. hund
Bindende tilmelding. Først gældende når betaling er registeret.

TILMELDNING: 
Elektronisk via Dansk Berner Sennen Klubs hjemmeside eller ved at sende tilmeldingsblanketten til 
bernerberit@outlook.dk 
Betaling: via hundeweb https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrange-
ment.html?arrangementId=1739

SPØRGSMÅL: Kontakt os i ASU, hvis I har spørgsmål. Kontaktinfo findes bagerst i bladet.

DOMMERE:
Dr. Norbert Bachmann (DE), Birgitte Gothen (DK) & Annette Bystrup (DK)

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

http://berner-sennen.dk/avl-opdraet/12306-2/
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Avlsseminar

Søndag den 28. april 2019 i Slagelse  
kl. 12:00-16:00

Temaet drejer sig om den nye RAS (RaceAvlsStrategi)

Oplæg ved:
Birgitte Schjøth – En dyrlæge og dommers tanker om racens sundhed før, nu og i fremtiden.
Helle Sinclair – Egne erfaringer med Giardia hos hund.
Herefter en fælles snak om Race Avls Strategi 2019

Arrangementet begynder kl. 12:00 og afholdes på:
Slagelse Bibliotek
Stenstuegade 3
4200 Slagelse
Lokale 2

Deltagerbetaling:  kr. 50 incl. Sandwich, vand, kaffe og te.

Tilmelding på hundeweb senest den 23. april 2019

RAS kan downloades fra DBSK Hjemmesiden eller DBSK FB

Med venlig hilsen
Avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
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Ballerup-Skovlunde træningsplads

Så er vi godt i gang med en ny sæson på træ-
ningspladsen.

Efter et forrygende efterår med mere end 15 
hvalpe, forsøger vi at få træningsdagene til at 
hænge sammen. Som altid prioriteres hvalpe-
ne før de ældre hunde, ligesom LP-holdet ind 
i mellem bliver nødt til ”selvtræning”. Som vi 
har skrevet før, er Jørn desværre stoppet som 
hvalpeinstruktør hos os, så hvis der er en læser 
af Berner Bladet, der kunne tænke sig at hjæl-
pe os/blive instruktør, skal du ikke tøve med 
at kontakte træningspladsen (Ole på 20 21 16 
45). Vi kan tilbyde hyggelige tirsdags aftener/
søndag formiddage sammen med mange moti-
verede bernerejere, hvor vi ud over at træne med 
vores dejlige hunde, også prioriterer det sociale. 
Se om træningspladsen på:www.bricksite.com/
bslydighed.

Invitation

http://www.bricksite.com/bslydighed
http://www.bricksite.com/bslydighed
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Invitation
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Mindeord Til Dan Hansen

Mindeord Til Dan Hansen

Kennel Herletta v/ Dan Hansen var og er stadig 
et respekteret navn i BMD kredse i hele verden. 
Både pga Dans personlighed og hans smukke 
hunde. Dan har sat et vigtigt aftryk på vores 

race med sit flotte opdræt som var kendt for 
strong bones og fantastic movers og god type. 

På mange klubudstillinger har Dan stået med bir 
og bim, opdrætter og avlsgruppe han har vundet 
mange flotte titler gennem tiden. Herletta nav-
net findes heldigvis stadig i mange pedegree i 
DK, Europa, USA, Rusland. Dan var aktiv i DKK 
helt frem til det sidste og holdt hver uge ringtræ-
ning i Holbæk også i DBSK var Dan særdeles ak-
tiv både i bestyrelsen og kredsene, da de fandes 
og på vestsjællands træningsplads. vi Herlettas 
venner takker Dan for et godt venskab og dejli-
ge hunde vi har fået hos ham, Ære være hans 
minde

Venner af kennel Herletta og Dan Hansen
Lene. G.
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Historier
Mindeord

DKRLCH, RBM, RØM, LP1  Vipsennen X-Treme 
Lilo  11-04-2010 – 15-03-2018 

Lilo sov stille ind d. 15. marts kort inden hendes 
8 års fødselsdag.

Hvor har det været svært, at skrive dette opslag, 
men Lilo har fortjent at blive mindet. Hun vade-
de lige ind i vore hjerter på sin egen stille, men 
meget vedholdende måde.

Hvor havde jeg glædet mig til at skulle have 
hende med til Veteranparaden i Hasmark i år, 
men sådan skulle det ikke gå.

Hvad vi troede var begyndende aldersproblemer 
med først et bagben og senere et forben og se-
nere igen et hoved, som hun kun kunne holde 
helt skævt til siden, var simpelthen følgerne af 
en mellemørebetændelse.

Da hun var blevet undersøgt grundigt og diag-
nosen var mellemørebetændelse, troede vi at det 
kunne man jo heldigvis let kurere. Det kunne 
man så bare ikke, da bakterien ikke var til at 
slå ned og betændelsen allerede havde ødelagt 
nerver til hendes ben. Bare hun skulle dreje lidt 
væltede hun og til sidst havde hun det så skidt, 
at vi valgte at nu skulle hun have fred.

Lilo er dybt savnet, hun var så sød og god og 
bare mor’s helt egen pige. Vi to havde et helt spe-
cielt forhold og sammen nåede vi enormt meget i 
både Lydighed og Rally. Hun var så nem at have 
med alle vegne, altid sød, tålmodig og god ved 
alle vi mødte på vores vej. Egentlig skulle Lilo 
bare være Jørgen’s gå-tur og klappe-hund, men 
hun ville så gerne være med når Ozcar og Storm 
trænede, så det endte med at hun også blev træ-
nings-hund og sikke en stjerne. 

Lilo opnåede at blive Rally-Champion, desuden 
bestod hun Lydighed klasse 1 med 1. pr og kom 
med til DKK’s DM på Bornholm i 2016. Som no-
get af det sidste vandt hun i 2017 Årskonkurren-
cerne  i Rally Expert og Rally Champion  i DBSK.                                     
Føler det som noget af en gave, at få lov til også 
at få en Berner-Rally-Champion, havde troet at 
de 2 Lydigheds Champions var nok, men nej Lilo 
ville det anderledes.

Hvor er jeg taknemmelig for, at vi fik lov til at 
overtage Lilo da hun som 3 1/2 årig stod og 
manglede et hjem. Hun havde været vant til at 
være alene hund i sit hjem og pludselig havde 
hun så Ozcar og Storm at dele med, men hun 
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nød det bare. Ozcar var ledereren, det accepte-
rede hun uden at blinke. Storm forsøgte hun at 
opdrage lidt på, men jeg tror hun syntes det var 
for stor en opgave, så ham overlod hun til mig.

Nu står hendes fine hvide urne inde i skabet 
og venter på den dag, da jeg kan begrave den i 
rhododendron-bedet sammen med de andre Ber-
nere vi har haft, kan mærke det er lidt for tidligt 
endnu...

Tove

Historier

Filur, Saga, og Lærke
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Det hørte afhænger – åbenbart – af ørene, som hører

Kommentar til Lisbet Utke Ramsings Rap-
port fra IWG i Bernerbladet nr. 5 2018.

Der er åbenbart nogle kendsgerninger, som sta-
dig er svære at acceptere, selv 20 år efter de først 
kom frem.

Jeg var på symposiet og til IWG-mødet i Holland 
i august 2018, som jeg har været hver gang, det 
har været holdt, siden 2001. (Jeg var ikke med 
første gang i 2000, da det kun var for klubre-
præsentanter). Nogle gange har jeg repræsente-
ret DBSKs avlsråd, men de fleste gange har jeg 
deltaget på eget initiativ og for egen regning. De 
sidste 12 år i min egenskab af webmaster for 
www.berner-iwg.org.

Jeg har to kommentarer til Lisbet Ramsings rap-
port.

For det første skal man huske at skelne mellem 
cancer generelt og HS (Histiocytic Sarcoma).

Ruttemann sagde f.eks. ikke, at berneren får 
cancer 500 gange hyppigere end andre racer. 

Han sagde, at berneren får HS 500 gange hyppi-
gere. Der er en meget væsentlig forskel der.

Det er muligt, at Dr. Jacqueline Evans tilbagevi-
ste dette udsagn. I så fald må hun have gjort det 
i en privat samtale. Det blev ikke nævnt i den 
fælles debat.

Det var nu også første gang, jeg hørte tallet 500 
gange, men der har tidligere været alm. enig-
hed om, at HS- hyppigheden er 225 gange andre 
racers hyppighed. Hvilket stadig er en MEGET 
høj overhyppighed. Det svarer til, at hvis f.eks. 1 
ud af 1000 gennemsnitshunde får SH, så vil det 
være 225 ud af 1000 bernere, som får det. Altså 
ca. hver fjerde eller hver femte.

Man ser f.eks dette tal nævnt i denne oversigts-
artikel om kræft og genetik: 

For det andet får vi at vide at ”Som svar på 
spørgsmål om hvor stor en rolle miljømæssige 
forhold såsom fodring, motion m.v. spillede, var 
der enighed om, at det spillede en væsentlig rol-
le.”

Det er ikke første gang, dette spørgsmål kom-
mer op. Det blev f.eks. også stillet på Symposiet 
i Helsinki i 2015.

Nu er forskere omhyggelige mennesker, som jo 
gerne vil kunne stå 100% inde for deres udta-

Historier

Kristianslyst’s Electra og Elvira Madigan
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lelser. Og i sådan en ”Er der nogen spørgsmål” 
-runde er man jo heller ikke ude på at jorde 
spørgerne, så svaret blev begge gange, at der er 
nogle typer af cancer, der har en miljømæssig 
baggrund.

Det er ikke det samme som, at der ”var enighed 
om, at det spillede en væsentlig rolle”.

Spørgsmålet blev ved begge lejligheder stillet 
efter en redegørelse for forskning omkring His-
tiocytisk Sarcom, og m.h.t. lige den cancerform 
er der ingenting – som i ingenting overhovedet 
- der tyder på, at den har en miljømæssig bag-
grund.

Når en sygdom har en så massiv overhyppighed 
i en bestemt race (om det nu er 500 eller 225 
gange). Så er det et klart bevis for, at baggrun-
den er genetisk. Hvilken miljøfaktor skulle det 
måske være, der påvirker bernere så meget mere 
end alle andre racer? Ryger bernerejere mere end 
andre hundeejere? Fodrer de radikalt anderle-
des? Bor de i mere forurenede områder? Nej, vel?
Dette svar blev givet på spørgsmålet på 
2018-symposiet. Kan vi ikke godt slippe for at 
skulle svare på det en anden gang, og i stedet 
koncentrere os om at bekæmpe sygdommen? HS 
er ikke en skrøne. Det er desværre smertefuld 
virkelighed for alt for mange bernere og deres 
ejere.

Skulle der nu være nogen, som gerne selv vil 
læse forskernes ord om HS, hyppighed, arv og 
miljø, er her et link til en artikel fra det engelske 
tidsskrift Journal of Heredity: 

Og her et link til artiklen fra Københavns Uni-
versitet, om undersøgelsen af den danske ber-
ner-population: 

Birgitte Damsgaard

Historier

Balder fra kjærs :) 4 år til marts 
Den lørdag i januar vinteren faldt i Århus  

– Kannehill ś Barney 4 1/2 år
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Vognkørselsudvalget  
 i Dansk Berner Sennen Klub inviterer 

til 3 dage med  
introduktion til vognkørsel i foråret 

23. marts kl 10.00 på Træningspladsen i Aalborg Hornevej, 9220 AALBORG Ø 

27. april kl. 10.00 Dyregårdsvej 12, 5591 GELSTED  

28. april kl. 10.00 på træningspladsen BALLERUP/SKOVLUNDE  

Ballerup Idrætspark, 2750 Ballerup  
 

Tilmelding via hundeweb.dk 
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DBSK’S TRÆNINGSPLADSER

Jylland
Als & Sundeved Bent Jacobsen 4035 5190

Haderslev Joanna Mandau 2992 9086

Nordjylland Joan Damgaard Iversen 2084 9407

Nørbølling Johnny Rasmussen 2049 6777

Vejle Frank Andersen 2720 1345

Fyn
Odense Birgit Christiansen 6170 1397

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

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

Suså Bodil Nordam 3035 5017
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Info

Bestyrelsen
Formand
Mia Lund Madsen
Kærsgårdvej 21
5464 Brenderup 
Miaemil@gmail.com
Telefon: 61 12 19 59

Næstformand 
Monica Østergaard Rasmussen
Monica-joergensen@hotmail.com
Skødstrupvej 169
8530 Hjortshøj
Telefon: 31 43 36 56

Sekretær
Gitte Høy Nielsen  
Lindevej 2
7200 Grindsted
Telefon: 22 76 25 70
gittehoy@gmail.com

Kasserer
Lisbet Utke Ramsing 
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
Telefon: 49 16 01 68 / 20 10 21 68
lisbet@sennettas.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Lars Bibby
Ulvskovvej 140
8300 Odder
Telefon: 40 68 15 04
lars@bibby.dk

Linda Hjort 
Fiskebakken 9
5683 Haarby 
lindamhjort@gmail.com

Avls- og sundhedsudvalg
asu@berner-sennen.dk
Formand Inge Bibby
inge@bibby.dk 
Telefon: 86 53 15 04

Sekretær
Dorthe Hammerich 
dortehammerich@gmail.com
Telefon: 61 37 37 79

Berit Bang-Jensen
Telefon: 28 93 53 63
bernerberit@outlook.dk

Peter Uno Andersen
Lækjærvej 27
7700 Thisted
kennel_harthin@hotmail.com
Telefon: 21 23 25 71

Gitte Høy Nielsen 
Lindevej 2
7200 Grindsted
Telefon: 22 76 25 70
gittehoy@gmail.com

1. suppleant
Erling Kolding Jakobsen 
ekj@bernerhojen.dk

Udstillingsudvalg
Gitte Nielsen 
Telefon: 20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk

Jeanette Damm Lerskov 
Telefon: 21 63 02 12
jeanette.lerskov@gmail.com

Fie Basbøll
Telefon: 25 17 90 49
fie.basboll@gmail.com

Louise Nielsen 
Telefon: 31 48 98 13
louisen@live.com

Lisbet Ramsing 
Højsagervej 52
3480 Fredensborg 
lisbet@sennettas.dk

Aktivitetsudvalget
akt@berner-sennen.dk
Louise Hoff
Telefon: 61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com

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

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

Gitte Høy Nielsen 
Telefon: 22 76 25 70
gittehoy@gmail.com

Mette Ejsing 
Hyldager 7
2640 Hedehusene
Mette_ejsing@yahoo.dk

Vognkørselsudvalg: 
Gitte Høy Nielsen 
gittehoy@gmail.com

Joan Ohlsen-Kjeldsen
Maibrit Magaard
Marianne Rasmussen
Joanna Gram

Diverse
Hvalpepakker
Bestilles på hjemmesiden

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

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

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

IWG
Lisbet Ramsing 
Højsagervej 52
3480 Fredensborg 
lisbet@sennettas.dk

Medlem 
Inge Bibby
inge@bibby.dk

Medlemsadministration og 
adresseændringer
Lisbet Ramsing 
Højsagervej 52
3480 Fredensborg 
lisbet@sennettas.dk
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Udstillingskalender 2019

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 manuel tilmelding tillægges 
100,00 kr i gebyr pr. hund

2019
Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
16.03.2019 Slagelse 

Sørbyhallen 
Kirkerupvej 16 
4200 Slagelse

Sølvi Schellerup, NO DBSK Frist udløbet

10.05.2019 Roskilde 
Darupvej 19, 
4000 Roskilde

András Korozs, HU DKK Frist: 15.04.2019 kl. 
08:00
Nordisk Udstilling

11.05.2019 Roskilde 
Darupvej 19, 
4000 Roskilde

Einar Poulsen, DK DKK Frist: 15.04.2019 kl. 
08:00

12.05.2019 Roskilde 
Darupvej 19, 
4000 Roskilde

Rune Lynggaard, NO DKK Frist: 15.04.2019 kl. 
08:00
Kval. til Crufts

15.06.2019 Otterup 
Hasmark Strand 
Camping 
Strandvejen 205 
5450 Otterup

Colette Muldoon, IRL 
Carole Hartley-Mair, 
UK

DBSK Første: 06.05.2019 
Sidste: 13.05.2019  
Kl. 23:59

16.06.2019 Otterup 
Hasmark Strand 
Camping 
Strandvejen 205 
5450 Otterup

Carole Hartley-Mair, 
UK 
Colette Muldoon, IRL

DBSK Første: 06.05.2019 
Sidste: 13.05.2019  
Kl. 23:59

21.06.2019 Vejen 
Vejen 
Idrætscenter  
Petersmindevej 1  
6600 Vejen.

Tom Johnston, UK DKK Frist: 27.05.2019 
Kl. 08:00

22.06.2019 Vejen 
Vejen 
Idrætscenter  
Petersmindevej 1  
6600 Vejen.

Birgitte Gothen, DK DKK Frist: 27.05.2019 
Kl. 08:00
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Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
23.06.2019 Vejen 

Vejen 
Idrætscenter  
Petersmindevej 1  
6600 Vejen.

Laurent Pichard, CH DKK Frist: 27.05.2019 
Kl. 08:00
Kval. til Crufts

03.08.2019 Varde 
Horne Hallerne 
Stadionvej 21, 
Horne, 6800 
Varde

Birgit Seloy, DK DKK Frist: 29.juni 2019 
Kl.8.00
Nordisk Udstilling

17.08.2019 Bornholm Michael Forte, IRL DKK Frist: 22.07.2019  
kl. 08:00

18.08.2019 Bornholm Wencke Eikeseth DKK Frist: 22.07.2019  
kl. 08:00

07.09.2019 Roskilde 
Store Hestedag

Pernilla Sandstrøm, 
SE

DBSK Første: 29.07.2019  
Sidste: 05.08.2019  
Kl. 23:59

21.09.2019 Slagelse 
Sørbyhallen 
Kirkerupvej 16 
4200 Slagelse

Julia Hierner, SE DBSK Første: 12.08.2019 
Sidste: 19.08.2019  
Kl. 23:59

22.09.2019 Ballerup Janelle W Robbins DKK Frist 26.08.2019 Kl. 
8.00. Københavns 
Vinder (KBHV)

12.10.2019 Aars 
Aars 
Messecenter 
Messevej 1, 
9600 Aars

Mette E. Tufte, NO DBSK Første: 09.09.2019 
Sidste: 16.09.2019 
Kl. 23:59

02.11.2019 Herning 
MCH Messecenter 
Herning  
Vardevej 1  
DK-7400 Herning

Tino Pehar, CRO DKK Frist: 07.10.2019  
Kl. 08:00

03.11.2019 Herning 
MCH Messecenter 
Herning  
Vardevej 1  
DK-7400 Herning

John Muldoon, IRL DKK Frist: 07.10.2019  
Kl. 08:00
Dansk Vinder(DKV)

16.11.2019 Strib 
Strib fritids- 0g 
Akti vitets center 
Ny Billes-
havevej 1 
5500 Middelfart

Del Richards, GB DBSK Første: 07.10.2019  
Sidste: 14.10.2019 
Kl. 23:59

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

Udstillingskalender 2018
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Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Er gældende pr 1. 1. 2019

Priser Online betaling via DKK Manuel tilmelding
Babyklasse, 3-6 måneder 270 kr. 370 kr.
Hvalpeklasse, 6-9 måneder 270 kr. 370 kr.
Juniorklasse, 9-18 måneder 393 kr. 493 kr.
Mellemklasse, 15-24 måneder 393 kr. 493 kr.
Åben klasse, fra 15 måneder 393 kr. 493 kr.
Brugshundeklasse, fra 15 måneder (*) 393 kr. 493 kr.
Championklasse, fra 15 måneder 393 kr. 493 kr.
Veteranklasse, fra 8 år 393 kr. 493 kr.
Juniorhandling 148 kr. 248 kr.
UFB 31 kr. 131
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 Ved manuel tilmelding
Udstilling 1. hund 393 kr. 520 kr.
Udstilling 2. hund 321 kr. 415 kr.
Udstilling 3. hund og efterflg. 270 kr. 370 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.



56

Billeder

Billeder

Rasmsu 5 år med Molly 7 uger til hundetræning  
(Fruenshøj’s Cameron)

Lady Xiera ś Valentino/Marius charmer farmand

Rosa er denne sommer gået fra at være  
en landhund til at være en vandhund
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Generalforsamling 2019 
 
 

 
 
 
 
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling 
i Dansk Berner Sennen Klub 

  
lørdag d. 6. april 2019 kl.13 

 
Café Antvorskov 39 
Trafikcenter Alle 4, 

4200 Slagelse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kom og vær med til at præge din klub. 

Generalforsamling
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Vi glæder os til at se dig. 

DAGSORDEN for GENERALFORSAMLING 
Lørdag d. 6. april 2019, kl. 13.00 

 
Som annonceret i klubbladet december 2018, afholdes den årlige generalforsamling som ovenfor 
anført.  Der vil blive serveret lidt at drikke og spise. 
 
Alle medlemmer af DBSK kan deltage. Stemmeberettigede er medlemmer, der var medlem pr. 
31.12.2018 og ikke er i kontingentrestance. 
 
Dagsorden iht. vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af 2 stemmetællere 
4. Formandens beretning forelægges til godkendelse. 
5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger 
6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt meddelelse af 

ansvarsfrihed. 
7. Budgetbehandling herunder fastsættelse af kontingent. 
8. Behandling af indkomne forslag. 
9. Offentliggørelse af resultatet af valget til bestyrelsen, avls -og sundhedsudvalg og avls- og 

sundhedsudvalgssuppleanter. 
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
11. Eventuelt. 

 
 
Til generalforsamlingen kan der ved indgangen, i henhold til vedtægternes § 4 stk. 5, forlanges 
forevisning af kvittering for rettidigt indbetalt kontingent. 
 
 
 
 
I dette materiale fremsendes: 
Formandens beretning.  
Beretninger fra avls- og sundhedsudvalg, aktivitetsudvalg og udstillingsudvalg  
Regnskab for 2018, budget for 2019 samt regnskab for sundhedskontoen 
Indkomne forslag (bilag 1-5) 
Opstillinger til bestyrelsen (bilag 6) 
Opstillinger til avls- og sundhedsudvalget (bilag 7) 
Regler for valg til bestyrelse (bilag 8) 
Regler for valg til avls- og sundhedsudvalg (bilag 9) 
  
 

GeneralforsamlingGeneralforsamling
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Valg til bestyrelsen: 
Der skal vælges 5 nye til bestyrelsen. Tre bestyrelsesmedlemmer, Gitte Høy Nielsen, Monica Ø. 
Rasmussen og Lars Bibby er på valg. Gitte Høy Nielsen og Monica Ø. Rasmussen genopstiller. Der 
skal desuden vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for ét år og to suppleanter. 
 
Valg til avls- og sundhedsudvalg: 
Der skal vælges ét nyt medlem til ASU. Berit Bang er på valg – Berit ønsker ikke genvalg. Der skal 
desuden vælges to suppleanter. 
 
Formandens beretning: 
Vi i bestyrelsen ønsker hjertelig velkommen til generalforsamlingen i Dansk Berner Sennen klub. 
 
Generalforsamlingen i 2018 gav nye bestyrelsesmedlemmer på flere poster. Lisbet Utke Ramsing 
og Linda Hjort blev valgt ind i Bestyrelsen som nye bestyrelsesmedlemmer mens Monica Ø. 
Rasmussen og Mia Lund Madsen blev valgt som 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 
 
Berit Bang Jensen valgte dog i forbindelse med generalforsamlingen at trække sig fra bestyrelsen, 
og derfor blev Monica Ø. Rasmussen valgt ind som bestyrelsesmedlem samme dag som 
generalforsamlingen fandt sted. I maj og juni måned 2018 valgte Werner Bartsch og Maria Harthin 
Andersen og at stoppe i bestyrelsen. Dette betød at alle bestyrelsesposter ikke var besat, og der 
skulle derfor ske en ny konstituering af bestyrelsen i juni måned 2018. 
 
I 2018 blev der afholdt flere gode bestyrelsesmøder. Punkterne på bestyrelsesmøder har været 
meget spændende og utrolig relevante for klubben. Bestyrelsen har blandt andet gennemgået alle 
samarbejdsaftaler, der i tidernes løb er blevet etableret. Samarbejdsaftalerne med både 
træningspladserne, avls-og sundhedsudvalget, udstillingsudvalget og aktivitetsudvalget, samt 
samarbejdsaftalen med Bernershoppen, hvalpeformidler og redaktør for Berner Bladet er blevet 
gennemgået og ajourført. 
 
Bestyrelsen har arbejdet intens med persondataforordningen, så vi i Dansk Berner Sennen klub er 
helt sikker på at medlemmernes data bliver behandlet efter gældende lovgivning, samt at alle 
medlemmer har ret til agtindsigt og retten til at blive slettet i alle IT-systemer i forbindelse med 
f.eks. udmeldelse. Bestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af hvordan persondataforordningen 
er gældende i Dansk Berner Sennen Klub, som I kan finde på hjemmesiden. 
 
Ligeledes har bestyrelsesmøder i 2018 omhandlet vores jubilæumsår. Alle har arbejdet hårdt, både 
i bestyrelsen, men specielt også vores udstillings- og aktivitetsudvalg har gjort et stort og flot 
stykke arbejde med at bl.a. at få planlagt og afholdt Hasmark- og Hanstholmudstillinger, som var 
to rigtig store og flotte udstillinger. Et stort arbejde med udstillingerne i Hanstholm blev ydet af 
Peter Uno Andersen og familie, som sørgede for vi fik en skøn jubilæumsweekend i det nordjyske. 
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På IWG var klubben repræsenteret af Lisbet Utke Ramsing og Inge Bibby. Lisbet Utke Ramsing 
præsenterede et resume i Berner Bladet, der fortalte hvordan samarbejdet imellem IWG, og de 
mange Berner Sennen Klubber i verden fungere, samt at der bliver nedsat en arbejdsgruppe i IWG, 
der skal have særligt fokus på de sygdomme som der desværre forekommer. 
 
Desværre har bestyrelsesmøderne i 2018 også været præget af, at nogle af vores træningspladser 
rundt omkring i Danmark har det hårdt for tiden. Der er mangel på aktive hundefører, og derfor 
har vi i 2018 haft en træningsplads, som desværre måtte lukke. Lukningen af træningspladsen gav 
klubben en ekstraordinær indtægt, som bestyrelsen valgte skulle ud at arbejde blandt 
medlemmerne og vi efterlyste derfor, i Berner Bladet i efteråret 2018, projekter som Dansk Berner 
Sennen klub kunne støtte. Der kom mange rigtig gode ansøgninger til bestyrelsen, som valgte at 
træningspladsen Ballerup/Skovlunde, LP-, Rally-, Nose Work-fortsætterkurser samt 3 
vognkørselsarrangementer skulle have midler fra de ekstraordinære indtægter. Bestyrelsen 
glæder sig utrolig meget til at alle arrangementer bliver afholdt i 2019, og håber at der er rigtig 
mange medlemmer, der vil deltage i mange af arrangementerne. 
 
Ligeledes har Berner Shoppen har fået en ny ejer, Falke Flensted. Vi har allerede mødt Falke på 
udstillingen i Nyborg 2019 med mange spændende og nye varer i Berner Shoppen. Bestyrelsen 
byder Falke velkommen, og glæder sig til et godt samarbejde i fremtiden. 
 
Vi glæder os til et videre samarbejde med medlemmer, frivillige hænder, udvalg og vore 
samarbejdspartnere i 2019. 
 
På vegne af DBSK Bestyrelse 
Mia Lund Madsen 
 
 
Beretning fra Avls- og Sundhedsudvalget: 
Udvalget startede dette år med ny sammensætning, da de to medlemmer, der er indsat af 
bestyrelsen, blev erstattet af to nye. 
 
Vi havde planlagt et avlsgodkendelsesarrangement i Odense, men måtte desværre aflyse, da der 
ikke var tilmeldt mere end 6 hunde. Vi var meget forbavsede, da det sidste arrangement blev 
meget rost og mange havde vist interesse for et nyt. Hvad årsagerne end kan have været, kan vi 
kun gisne om. Vi har dog et nyt på vej, og denne gang har vi vist ramt en mere heldig dato, da der 
lader til at være stor interesse og allerede er flere tilmeldt. Der er tilsagn fra tre dommere og 
fundet en plads i Middelfart. 
 
En krævende post har været RAS. Raceavlsstrategien, som vi med jævne mellemrum skal have ført 
ajour. Kennelklubben ønsker at få den, og den skal være os til nytte, når vi diskuterer hvilke 
områder indenfor sundhed og avl, der kræver en ekstra indsats. Mange tak til jer, der sidder og 
fører statistikkerne og jer, der derefter hjælper mig med at få sat de nye tal ind de rigtige steder.  
 
I april gennemføres avlsseminaret, hvor resultaterne fra RAS skal bearbejdes af medlemmerne. Vi 
har også fået tilsagn fra Birgitte Schjødt om et oplæg om racen set fra hendes side som dyrlæge og 
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dommer. Endvidere har Helle Sinclair lovet at fortælle om giardia. Vi håber, I vil møde op med godt 
humør og gode idéer til vores virke. 
Vi har haft deltagelse i 2018's symposium og IWG-møde i Holland. Lisbet Ramsing har refereret fra 
IWG og undertegnede fra symposiet.  
 
På udvalgets vegne 
Inge Bibby.  
 

Aktivitetsudvalgets beretning: 
2018 startede med et kursus i hundemassage afholdt på Sjælland. Der var 7 deltagere på dagen. 
 
I marts gjaldt det endnu et intro-kursus i Nose Work. Desværre meldte vores underviser afbud 
pga. sygdom, men vi var så heldige at DKK i Ålborg havde en instruktør der kunne tage overså vi fik 
en lærerig dag i Aalborg. 
 
Hasmark blev afviklet som lukkede officielle prøver. Der deltog 15 i LP og 21 i rally. Vi havde nogle 
rigtig gode dommere, der kom med god og konstruktiv feedback til deltagerne. I år blev 
overskuddet på Hasmark på ca. 2000,-. 
 
I oktober startede vi med trænerseminar hvor der deltog 7 trænere fra 3 pladser. Emnet i år var 
belønningsstrategier og indlæring af rally øvelser. 
Senere i oktober var vi i Silkeborg hos ”Löwe og Hund” til foredrag om uønsket adfærd og hvordan 
man knækker koden til det. Her var der 18 deltagere til en god og lærerig dag, men der kunne 
sagtens have været flere med. 
 
I november var der arrangeret en spor-dag på Sjælland, men da der kun var en enkelt der tilmeldte 
sig dette kursus blev det desværre aflyst. 
 
Pga. de nedlagte træningspladser har klubben fået rådighed over nogle penge, som alle har kunnet 
søge en del af, til afholdelse af arrangementer. Aktivitetsudvalget har ansøgt om midler til støtte 
til 3 kurser der alle afholdes i første halvår af 2019. Kurserne afholdes på Fyn, for at forsøge at 
tiltrække deltagere fra alle dele af Danmark. Vi håber alle kurser kan gennemføres med stor 
deltagelse fra medlemmerne. 
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mange medlemmer, der vil deltage i mange af arrangementerne. 
 
Ligeledes har Berner Shoppen har fået en ny ejer, Falke Flensted. Vi har allerede mødt Falke på 
udstillingen i Nyborg 2019 med mange spændende og nye varer i Berner Shoppen. Bestyrelsen 
byder Falke velkommen, og glæder sig til et godt samarbejde i fremtiden. 
 
Vi glæder os til et videre samarbejde med medlemmer, frivillige hænder, udvalg og vore 
samarbejdspartnere i 2019. 
 
På vegne af DBSK Bestyrelse 
Mia Lund Madsen 
 
 
Beretning fra Avls- og Sundhedsudvalget: 
Udvalget startede dette år med ny sammensætning, da de to medlemmer, der er indsat af 
bestyrelsen, blev erstattet af to nye. 
 
Vi havde planlagt et avlsgodkendelsesarrangement i Odense, men måtte desværre aflyse, da der 
ikke var tilmeldt mere end 6 hunde. Vi var meget forbavsede, da det sidste arrangement blev 
meget rost og mange havde vist interesse for et nyt. Hvad årsagerne end kan have været, kan vi 
kun gisne om. Vi har dog et nyt på vej, og denne gang har vi vist ramt en mere heldig dato, da der 
lader til at være stor interesse og allerede er flere tilmeldt. Der er tilsagn fra tre dommere og 
fundet en plads i Middelfart. 
 
En krævende post har været RAS. Raceavlsstrategien, som vi med jævne mellemrum skal have ført 
ajour. Kennelklubben ønsker at få den, og den skal være os til nytte, når vi diskuterer hvilke 
områder indenfor sundhed og avl, der kræver en ekstra indsats. Mange tak til jer, der sidder og 
fører statistikkerne og jer, der derefter hjælper mig med at få sat de nye tal ind de rigtige steder.  
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Vognkørselsudvalgets beretning: 

I 2018 har DBSK bl.a. etableret et vognkørselsudvalg og givet økonomisk støtte til at Als/Sundeved 
træningspladsen kunne indkøbe et komplet sæt redskaber til vognkørsel/arbejdsprøve som vi 
kender det fra Sverige. 

Vognkørselsudvalget har lavet et sæt videoklip som viser hvordan man kan komme i gang med 
vognkørsel med sin hvalp og lavet en informationsfolder om vognkørsel, som kan downloades fra 
hjemmesiden. 

På klubudstillingen i Hasmark i juni havde folkene fra Als/Sundeved træningspladsen lavet et 
arrangement fredag og lørdag, hvor man kunne komme og prøve vognkørsel og få gode råd til at 
komme i gang. 

Vognkørselsudvalget har oversat den svenske ”Inofficielle arbejdsprov”, som fra februar 2019 kan 
downloades fra hjemmesiden samt lavet videoklip af øvelserne i arbejdsprøveprogrammet, som 
også kan ses på klubbens hjemmeside. 
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Udstillingsudvalgets beretning 
 
Året startede godt med at Randi Bjørn kom ind som nyt medlem i udvalget, hvilket var et stort plus 
når vi nu stod overfor et jubilæumsår med ekstra udstilling i Hanstholm og mange ekstra tiltag på 
klubudstillingen Hasmark i Otterup.  
Der blevet løbet stærkt, svedt og slæbt, men det har været et sjovt år og der har heldigvis været 
plads til mange grin undervejs. Vi er kommet godt igennem udstillingsåret og heldigvis fået mange 
rigtig gode tilbagemeldinger fra udstillere gennem året. Vi har fået etableret et rigtig godt og 
givtigt samarbejde med aktivitetsudvalget vi hjælper og giver plads til hinanden på Hasmark og i 
Nyborg.  
 
Vi har gennem året opfordret jer udstillere til at rette henvendelse til udvalget, hvis I er det 
mindste i tvivl om de ting vi siger og gør. Der ligger som regel altid en velbegrundet overvejelse/ 
regel bagved. Det kan til tider være svært at gennemskue regler/ rutiner og arbejdet bagved.  
 
Desværre har Randi trukket sig fra udvalget og vi tilbageværende medlemmer har måtte 
efterrationalisere så vi fremadrettet er bedre rustet til at byde nye medlemmer velkomne. Vi vil 
gerne sig Randi tak for den tid hun var en del af udvalget.  
Udvalget består nu af følgende medlemmer: Gitte Trolle Nielsen(formand), Fie Basbøll, Jeanette 
Damm Lerskov, Louise Trolle Nielsen og Lisbet Utke Ramsing.  
  
 
I årsberetningen fra sidste år havde vi følgende mål vi gerne ville arbejde videre med i 2018.  
 
 
 
Målsætning for 2018 
Der var ikke så mange nye mål, da vi satsede på at bruge energien på jubilæumsåret. 
 

1. Vi vil på udstillingerne opstille en kasse til ROS / RIS. Det ville være rigtig godt hvis vi kunne 
medinddrage jer udstillere. Ligeledes er der en mailadresse uu@berner-sennen.dk der også 
kan benyttes. Selvfølgelig er vi også modtagelige på selve udstillingen, men risikoen for at 
vi glemmer vigtig info fra udstillere er pæn stor, da der er så mange opgaver på selve 
udstillingsdagene.  

2. Fotografer søges. Dette emne er beskrevet i det 1. BB i 2018. Vi håber rigtig meget at der 
er nogen der kunne tænke sig at påtage sig opgaven. Det er trist at vi ikke bidrager til 
udstillingshistorien når der ikke bliver taget billeder. BB er altså også sjovere at læse, hvis 
teksten bliver fulgt op af billeder.  

3. At vores nye medlem Randi Bjørn falder godt til i udvalget og får tildelt nogle 
arbejdsopgaver. Randi tiltrådte vores udvalg i Nyborg 2018.  

4. At nå de opgaver der ligger i vores årshjul.  
5. At få nye tæpper til Slagelse og Strib. Vi har fået etableret en kontakt til Odense 

Kongrescenter. De kontakter os når vi kan komme og hente gratis tæpper. Vi har fortalt 
hvilken farve vi ønsker og hvor mange m2(ca. 200). Det kræver dog at vi kan rykke ud med 
kort varsel, men det har vi løst i udvalget.  
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Set i bakspejlet, så blev vores mål for 2018 ikke indfriet optimalt. Mål 1 blev forsøgt på 2 
udstillinger og der kom intet i kassen. Mål 2, vi har ikke fået nogen henvendelser fra nogen der 
kunne være interesseret i at være behjælpelig med at tage billeder som vi kunne benytte os af til 
eks. Berner Bladet. Mål 3 blev desværre heller ikke indfriet. 
Mål 4 nåede vi og mål 5 fik vi også i hus. Vi har fået gratis tæpper til både Slagelse og Strib ca. 400 
m2 + en meget lang rød løber. Vi fik en aftale i hus med Odense Kongrescenter. Vi satser på at 
tæpperne kan holde 2-3 år.  
Vi tager selvfølgelig til efterretning om det er fordi vi er for ambitiøse i forhold til opgaver/tid. 
Hvad skal vi blive bedre til? Men vi ved også at nogen af målene ikke blev nået, fordi man ikke altid 
er herrer over, hvad der sker i det private liv.  
 
Regnskab modtaget fra kasseren: 
Indtægter udstillinger 2015 2016 2017 2018 
Indtægt 241.900 257.321 279.454 366.926 
Udgifter 2015 2016 2017 2018 
Halleje -20.930 -21.161 -17.102 -46.718 
Præmier & gaver -31.541 -23.836 -27.960 -97.503 
Præmiekuponer   -14.863 -3.725 -11.900 
Kataloger -6.477 -6.524 -6.343 -7.650 
DKK Resultatkørsel -15.697 -16.750 -31.414 -25.927 
Dommer/ringpersonale -65.662 -82.977 -91.657 -158.894 
Diverse til udstilling -3.482 -25.809 -20.931 -120.637 
I alt -155.950 -191.920 -199.132 -469.229 
Total Udstilling 85.950 65.401 80.322 -102.303 

 
 
 
 
DBSK har i 2018 afholdt 10 udstillinger. For 5. år i træk øges tilmeldingsantallet.  

ANTAL TILMELDTE HUNDE PÅ VORES UDSTILLINGER   inkl. (Babyer & Hvalpe) 
UDSTILLING 2014 2015 2016 2017 2018 
NYBORG 2 DAGE 144 (26) 190 (24) 199 (25) 179 (33) 214 (33) 
HÅRLEV/SLAGELSE 52 (8) 82 (14) 63 (13) 83 (16) 67 (12) 
OTTERUP 2 DAGE 224 (33) 216 (32) 243 (22) 257 (34) 261 (28) 
KØGE/ ODENSE     61 (19) 74 (9)   
HANSTHOLM 2 DAGE         193 (24) 
HÅRLEV/SLAGELSE 57 (14) 79 (18) 72 (19) 68 (13) 66 (12) 
AARS 74 (13) 73 (11) 58 (14) 74 (14) 62 (11) 
STRIB 89 (25) 89 (22) 108 (32) 104 (28) 120 (34) 
I ALT 640 (119) 729 (121) 804 (144) 839 (147) 983 (154) 
Der har været en fremgang på 25 tilmeldte hunde i 2018, hvis ekstra udstillinger ikke 
medregnes.  
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DANSKE CHAMPIONS 2018 Klub Junior Champion 2018 
Harthin´s Orlando Mount Blässis Awarded by Columbo 
Lady Xiera's Pepsi Mount Blässis Awarded by Nathalie 
Bernljungens GB´s Filur Veteran Klub champion 2018 
Kaimon Gerheil Earth Wind And Fire Amazing Tiklo’s Asterix 
Kaimon Gerheil Emily Tertzo’s out of justice 
Werner Wix Xtraspecial Banehaven’s Fillis Filua 

 

   
 
 
 
 
    

Speciel tak til 
  
Vores hjælpere der igennem året har budt ind med muskelkraft.  
 
Vores sponsorer der altid flot bidrager med lækre ting til vores katalogsalg.  
 
Royal Canin 
Coat Care 
Butik Balou 
 
 
På vegne af DBSK Udstillingsudvalg.  
Gitte Trolle Nielsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Set i bakspejlet, så blev vores mål for 2018 ikke indfriet optimalt. Mål 1 blev forsøgt på 2 
udstillinger og der kom intet i kassen. Mål 2, vi har ikke fået nogen henvendelser fra nogen der 
kunne være interesseret i at være behjælpelig med at tage billeder som vi kunne benytte os af til 
eks. Berner Bladet. Mål 3 blev desværre heller ikke indfriet. 
Mål 4 nåede vi og mål 5 fik vi også i hus. Vi har fået gratis tæpper til både Slagelse og Strib ca. 400 
m2 + en meget lang rød løber. Vi fik en aftale i hus med Odense Kongrescenter. Vi satser på at 
tæpperne kan holde 2-3 år.  
Vi tager selvfølgelig til efterretning om det er fordi vi er for ambitiøse i forhold til opgaver/tid. 
Hvad skal vi blive bedre til? Men vi ved også at nogen af målene ikke blev nået, fordi man ikke altid 
er herrer over, hvad der sker i det private liv.  
 
Regnskab modtaget fra kasseren: 
Indtægter udstillinger 2015 2016 2017 2018 
Indtægt 241.900 257.321 279.454 366.926 
Udgifter 2015 2016 2017 2018 
Halleje -20.930 -21.161 -17.102 -46.718 
Præmier & gaver -31.541 -23.836 -27.960 -97.503 
Præmiekuponer   -14.863 -3.725 -11.900 
Kataloger -6.477 -6.524 -6.343 -7.650 
DKK Resultatkørsel -15.697 -16.750 -31.414 -25.927 
Dommer/ringpersonale -65.662 -82.977 -91.657 -158.894 
Diverse til udstilling -3.482 -25.809 -20.931 -120.637 
I alt -155.950 -191.920 -199.132 -469.229 
Total Udstilling 85.950 65.401 80.322 -102.303 

 
 
 
 
DBSK har i 2018 afholdt 10 udstillinger. For 5. år i træk øges tilmeldingsantallet.  

ANTAL TILMELDTE HUNDE PÅ VORES UDSTILLINGER   inkl. (Babyer & Hvalpe) 
UDSTILLING 2014 2015 2016 2017 2018 
NYBORG 2 DAGE 144 (26) 190 (24) 199 (25) 179 (33) 214 (33) 
HÅRLEV/SLAGELSE 52 (8) 82 (14) 63 (13) 83 (16) 67 (12) 
OTTERUP 2 DAGE 224 (33) 216 (32) 243 (22) 257 (34) 261 (28) 
KØGE/ ODENSE     61 (19) 74 (9)   
HANSTHOLM 2 DAGE         193 (24) 
HÅRLEV/SLAGELSE 57 (14) 79 (18) 72 (19) 68 (13) 66 (12) 
AARS 74 (13) 73 (11) 58 (14) 74 (14) 62 (11) 
STRIB 89 (25) 89 (22) 108 (32) 104 (28) 120 (34) 
I ALT 640 (119) 729 (121) 804 (144) 839 (147) 983 (154) 
Der har været en fremgang på 25 tilmeldte hunde i 2018, hvis ekstra udstillinger ikke 
medregnes.  
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Årsregnskab 2018 og budget 2019 
 
Resultatopgørelse samt budget 
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Årsregnskab 2018 og budget 2019 
 
Resultatopgørelse samt budget 
 
 
 
 
  

Balance 
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Forskningskonto: 
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Forskningskonto: 

 

Indkomne forslag 

Bilag 1: Forslag til ændring i klubbens regler for avls- og sundhedsudvalgets arbejde indsendt 
af bestyrelsen og Avls- og sundhedsudvalget. 

Begrundelse: Idéen med de 2 medlemmer, der indsættes af bestyrelsen var oprindeligt, at man 
kunne hente ekstra bistand i perioder, hvor der var særlige udfordringer. Efterhånden blev det til, 
at bestyrelsen indsatte folk, der sad år efter år og blot blev spurgt, om de ønskede at fortsætte, 
hvert år. Det er mere demokratisk, at medlemmerne kan vælge ASUs medlemmer ud fra 
opstilledes kvalifikationer og ønsker. 

Nuværende ordlyd i Klubbens regler for avls - og sundhedsudvalgets arbejde: 

1   Avls -og sundhedsudvalget 

Stk1 
Avls - og sundhedsudvalget sammensættes af 5 personer, 3 vælges ligesom 
bestyrelsen ved urafstemning for en 2-årig periode. 2 på lige år og 1 på ulige år. 2 
udpeges af bestyrelsen for 1 år. 
Der vælges hvert år 2 suppleanter 

 
Forslag til fremtidig ordlyd i Klubbens regler for avls - og sundhedsudvalgets arbejde: 

1   Avls -og sundhedsudvalget 

Stk1 

Avls - og sundhedsudvalget sammensættes af 5 personer der vælges ligesom 
bestyrelsen ved urafstemning for en 2-årig periode. 3 medlemmer vælges i lige år 
og 2 medlemmer vælges i ulige år. Der vælges hvert år 2 suppleanter. 
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Bilag 2: Forslag vedrørende Dansk Berner Sennen Klubs (DBSK) repræsentation i International 
Working Group (IWG) indsendt af Dorte Hammerich 

 

Forslag: 
 Avls- og sundhedsudvalget (ASU) repræsenterer DBSK på IWG møderne.  

Repræsentation i IWG: 
 Der kan deltage op til to repræsentanter, som udpeges af ASU ved forudgående indstilling 

og simpel afstemning.  
 Ved stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.  
 ASU tildeler stemmeretten til én af repræsentanterne, dette kan ved uenighed foregå ved 

simpel afstemning. 
 Det er den til enhver tid siddende formand for ASU, der er den officielle kontakt til IWG. 
 DBSK dække rejseudgifter op til kr. 3000,- pr. person.  

Efter afholdelse af IWG mødet sendes en skriftlig orientering til DBSK´s bestyrelse med angivelse af 
de punkter, der har været til diskussion og en anbefaling til eventuelle punkter, som der skal 
arbejdes videre med i det kommende år. Referat fra IWG mødet offentliggøres i Berber Bladet. 
 
Hvis forslaget bliver besluttet, skal dette indskrevet i DBSK Retningslinjer for Avls - og 
sundhedsudvalget, tillige skal nuværende Samarbejdsaftalen mellem Dansk Berner Sennen Klub 
og den udpegede til IWG annulleres. 
Begrundelse: 
Det er ifølge ASU retningslinjer udvalgets vigtigste opgave, at indsamle og videreformidle 
information om Berner Sennens sundhed, sygdomme, avl og hvalpe. Endvidere bør udvalget i 
størst muligt omfang indsamle og formidle oplysninger om disse emner – om muligt også i tæt 
internationalt samarbejde. 
IWG er en international arbejdsgruppe, der afholder møder ca. hver 2. år. Gruppen arbejder for at 
forbedre Berner Sennen hundens sundhed og livslængde. I gruppen sidder repræsentanter fra 
stort set alle Europæiske FCI Berner Sennen klubber samt fra Canada, USA, Australien og New 
Zealand. For at sidde i gruppen skal man have en specifik interesse for sundhed og sygdom 
indenfor racen.  
På møderne udveksler gruppens medlemmer erfaringer og diskutere Berner Sennens 
sundhedsudfordringer. Der præsenteres igangværende forskning + evt. resultater samt andre 
initiativer hvor målet er at bekæmpe sygdomme specifikt hos Berner Sennen, tillige drøftes 
fremadrettede fokusområder. 
 

Bilag: 
Udvalgets vigtigste opgaver er:  
”Det er udvalgets opgave, at indsamle og videreformidle informationer om Bernerens 
sundhed, sygdomme, avl og hvalpe.  
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Bilag 2: Forslag vedrørende Dansk Berner Sennen Klubs (DBSK) repræsentation i International 
Working Group (IWG) indsendt af Dorte Hammerich 

 

Forslag: 
 Avls- og sundhedsudvalget (ASU) repræsenterer DBSK på IWG møderne.  

Repræsentation i IWG: 
 Der kan deltage op til to repræsentanter, som udpeges af ASU ved forudgående indstilling 

og simpel afstemning.  
 Ved stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.  
 ASU tildeler stemmeretten til én af repræsentanterne, dette kan ved uenighed foregå ved 

simpel afstemning. 
 Det er den til enhver tid siddende formand for ASU, der er den officielle kontakt til IWG. 
 DBSK dække rejseudgifter op til kr. 3000,- pr. person.  

Efter afholdelse af IWG mødet sendes en skriftlig orientering til DBSK´s bestyrelse med angivelse af 
de punkter, der har været til diskussion og en anbefaling til eventuelle punkter, som der skal 
arbejdes videre med i det kommende år. Referat fra IWG mødet offentliggøres i Berber Bladet. 
 
Hvis forslaget bliver besluttet, skal dette indskrevet i DBSK Retningslinjer for Avls - og 
sundhedsudvalget, tillige skal nuværende Samarbejdsaftalen mellem Dansk Berner Sennen Klub 
og den udpegede til IWG annulleres. 
Begrundelse: 
Det er ifølge ASU retningslinjer udvalgets vigtigste opgave, at indsamle og videreformidle 
information om Berner Sennens sundhed, sygdomme, avl og hvalpe. Endvidere bør udvalget i 
størst muligt omfang indsamle og formidle oplysninger om disse emner – om muligt også i tæt 
internationalt samarbejde. 
IWG er en international arbejdsgruppe, der afholder møder ca. hver 2. år. Gruppen arbejder for at 
forbedre Berner Sennen hundens sundhed og livslængde. I gruppen sidder repræsentanter fra 
stort set alle Europæiske FCI Berner Sennen klubber samt fra Canada, USA, Australien og New 
Zealand. For at sidde i gruppen skal man have en specifik interesse for sundhed og sygdom 
indenfor racen.  
På møderne udveksler gruppens medlemmer erfaringer og diskutere Berner Sennens 
sundhedsudfordringer. Der præsenteres igangværende forskning + evt. resultater samt andre 
initiativer hvor målet er at bekæmpe sygdomme specifikt hos Berner Sennen, tillige drøftes 
fremadrettede fokusområder. 
 

Bilag: 
Udvalgets vigtigste opgaver er:  
”Det er udvalgets opgave, at indsamle og videreformidle informationer om Bernerens 
sundhed, sygdomme, avl og hvalpe.  

Udvalget har til opgave at hjælpe, rådgive, informere, koordinere samt stille værktøj 
og viden til rådighed for DBSK’s opdrættere, han hundeejere, hvalpekøbere, 
medlemmer og bestyrelse.  
Udvalget skal overordnet bidrage til at fremme udviklingen af funktionelt sunde 
hunde med racetypisk konstruktion og mentalitet, hunde der kan leve et langt og 
sundt liv til glæde for sig selv, sine ejere og samfundet.  
Udvalget bør i størst muligt omfang indsamle og formidle oplysninger om især 
fertilitet, fødsel og racens problemer - om muligt også i tæt internationalt 
samarbejde.  
Hvis udvalget ved at følge tilgængelige sundhedsdata, opdager at racen er ved at 
miste type, eller der opstår utilsigtede genetiske fejl, skal klubbens medlemmer, 
særligt opdrætterne orienteres herom hurtigst muligt.  
Udvalget skal samarbejde med hvalpeformidleren.” 
Kilde. Retningslinjer for Avls - og sundhedsudvalget side 1  
 http://berner-sennen.dk/wp-content/uploads/retningslinier/Retningslinjer-for-Avls-
og-sundhedsudvalget-2018-1.pdf 
 
Samarbejdsaftale mellem Dansk Berner Sennen Klub og den udpegede til IWG: 
http://berner-sennen.dk/wp-content/uploads/retningslinier/Samarbejdsaftale-IWG-
2018.pdf 
 
Bernese Mountain Dog International Working Group: 
http://berner-iwg.cloudaccess.net/ 
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Bilag 3: Forslag fremsendt af Erling Kolding-Jacobsen 
Forslag: 
Det på Generalforsamlingen valgte ”Avls- og Sundhedsudvalg”, forpligtes til snarest, og senest til 
DBSK´s til Generalforsamling i år 2020, at udarbejde et forslag til ”Klubbens regler for Avls- og 
Sundhedsudvalgets arbejde”, som fremadrettet skal være generalforsamlings bestemt, og generelt 
være fuldt dækkende for dette udvalgs arbejde. 
Baggrund: 
Jfr. vedtægter for Dansk Berner Sennen Klub, § 4, stk. 4, skal generalforsamlingen vælge et avls- og 
sundhedsudvalg, jfr. avlsreglerne. 
Samtidig findes der et dokument, som hedder ”Klubbens regler for avls- og sundhedsudvalgets 
arbejde”, og det er så disse regler, som er gældende for valg af Avls- og Sundhedsudvalget. 
Dette dokument indeholder derfor de mere eksakte regler for valg og sammensætning af Avls- og 
Sund-hedsudvalget, valgbarhed og konstituering, samt de beføjelser, som er henlagt til Avls- og 
Sundhedsud-valget. 
Vigtigt er også at nævne, at det generalforsamlingsvalgte Avls- og Sundhedsudvalg i de samme 
regler for Avls- og Sundhedsudvalget med baggrund i den delvise valgbarhed, er et selvstændigt 
arbejdende udvalg, - som udfører de på generalforsamlingen vedtagne bestemmelser og regler for 
vore Bernere, - og dermed, som det er anført underlagt DBSK´s hovedbestyrelse, der uden for 
generalforsamlinger er klubbens øverste myndighed, med ansvar overfor generalforsamlingen. 
Gennem de senere år, har dokumentet Klubbens regler for avls- og sundhedsudvalget, ikke været 
meget nævnt, eller brugt. 
Reglerne for selve valget til dette udvalg, er overholdt, men, samtidig har de skiftende bestyrelser 
gennem årene, mere og mere udvandet Klubbens regler for avls- og sundhedsudvalget, idet vi har 
været gennem et forløb, hvor der har været udarbejdet ”Kommissorium´er” med skiftende 
indhold, og på det seneste har hovedbestyrelserne udarbejdet ”Retningslinier for Avls- og 
Sundhedsudvalget”, hvor der i 2018 med kort mellemrum blev udfærdiget ikke mindre end 2 
versioner af dette dokument. 
Meget af indholdet i disse ”Retningslinier for Avls- og Sundhedsudvalget”, er hentet direkte ud af 
teksten fra ”Klubbens regler for avls- og sundhedsudvalgets arbejde”, - og fra Kommissorium for 
Avls- og sundheds-udvalget”. 
De skiftende bestyrelser er dermed godt i gang med at ”udvande” de egentlige ”Klubbens regler 
for avls- og sundhedsudvalgets arbejde”, og dermed reelt de generalforsamlingsvedtagne 
avlsregler for Avlsudvalget. 
Det er uholdbart og ikke i orden, at siddende hovedbestyrelser flere gange årligt, kan gå ind og 
ændre i arbejdsvilkårene for Avls- og Sundhedsudvalget, - og dermed prøver på at få fuldstændig 
bestemmelse over det valgte avlsudvalg. 
Dette er ikke i orden, og vi må som medlemmer protestere mod dette. Al bestemmelse over alle 
udvalg, skal ikke centraliseres i hovedbestyrelsen. Vi skal fortsat have ”Klubbens regler for avls- og 
sundsudvalget” til at være gældende, og til at indeholde de væsentlige ting for dette 
generalforsamlingsvalgte Avlsudvalg, - og disse regler skal fortsat være generalforsamlings 
bestemte, og kan dermed kun ændres på den årlige generalforsamling. 
Den 15. februar 2019 
Erling Kolding-Jacobsen 
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Bilag 3: Forslag fremsendt af Erling Kolding-Jacobsen 
Forslag: 
Det på Generalforsamlingen valgte ”Avls- og Sundhedsudvalg”, forpligtes til snarest, og senest til 
DBSK´s til Generalforsamling i år 2020, at udarbejde et forslag til ”Klubbens regler for Avls- og 
Sundhedsudvalgets arbejde”, som fremadrettet skal være generalforsamlings bestemt, og generelt 
være fuldt dækkende for dette udvalgs arbejde. 
Baggrund: 
Jfr. vedtægter for Dansk Berner Sennen Klub, § 4, stk. 4, skal generalforsamlingen vælge et avls- og 
sundhedsudvalg, jfr. avlsreglerne. 
Samtidig findes der et dokument, som hedder ”Klubbens regler for avls- og sundhedsudvalgets 
arbejde”, og det er så disse regler, som er gældende for valg af Avls- og Sundhedsudvalget. 
Dette dokument indeholder derfor de mere eksakte regler for valg og sammensætning af Avls- og 
Sund-hedsudvalget, valgbarhed og konstituering, samt de beføjelser, som er henlagt til Avls- og 
Sundhedsud-valget. 
Vigtigt er også at nævne, at det generalforsamlingsvalgte Avls- og Sundhedsudvalg i de samme 
regler for Avls- og Sundhedsudvalget med baggrund i den delvise valgbarhed, er et selvstændigt 
arbejdende udvalg, - som udfører de på generalforsamlingen vedtagne bestemmelser og regler for 
vore Bernere, - og dermed, som det er anført underlagt DBSK´s hovedbestyrelse, der uden for 
generalforsamlinger er klubbens øverste myndighed, med ansvar overfor generalforsamlingen. 
Gennem de senere år, har dokumentet Klubbens regler for avls- og sundhedsudvalget, ikke været 
meget nævnt, eller brugt. 
Reglerne for selve valget til dette udvalg, er overholdt, men, samtidig har de skiftende bestyrelser 
gennem årene, mere og mere udvandet Klubbens regler for avls- og sundhedsudvalget, idet vi har 
været gennem et forløb, hvor der har været udarbejdet ”Kommissorium´er” med skiftende 
indhold, og på det seneste har hovedbestyrelserne udarbejdet ”Retningslinier for Avls- og 
Sundhedsudvalget”, hvor der i 2018 med kort mellemrum blev udfærdiget ikke mindre end 2 
versioner af dette dokument. 
Meget af indholdet i disse ”Retningslinier for Avls- og Sundhedsudvalget”, er hentet direkte ud af 
teksten fra ”Klubbens regler for avls- og sundhedsudvalgets arbejde”, - og fra Kommissorium for 
Avls- og sundheds-udvalget”. 
De skiftende bestyrelser er dermed godt i gang med at ”udvande” de egentlige ”Klubbens regler 
for avls- og sundhedsudvalgets arbejde”, og dermed reelt de generalforsamlingsvedtagne 
avlsregler for Avlsudvalget. 
Det er uholdbart og ikke i orden, at siddende hovedbestyrelser flere gange årligt, kan gå ind og 
ændre i arbejdsvilkårene for Avls- og Sundhedsudvalget, - og dermed prøver på at få fuldstændig 
bestemmelse over det valgte avlsudvalg. 
Dette er ikke i orden, og vi må som medlemmer protestere mod dette. Al bestemmelse over alle 
udvalg, skal ikke centraliseres i hovedbestyrelsen. Vi skal fortsat have ”Klubbens regler for avls- og 
sundsudvalget” til at være gældende, og til at indeholde de væsentlige ting for dette 
generalforsamlingsvalgte Avlsudvalg, - og disse regler skal fortsat være generalforsamlings 
bestemte, og kan dermed kun ændres på den årlige generalforsamling. 
Den 15. februar 2019 
Erling Kolding-Jacobsen 
 
  

Bilag 4: Forslag til ændring af vedtægter i DBSK i form af tilføjelse som §4 stk 5 fremsendt af 
Werner Bartsch 
”Avl´s og sundhedsudvalg (ASU) er som generalforsamlingsvalgt udvalg alene ansvarlig over for 
generalforsamlingen i DBSK , hvilket betyder, at ASU`s beslutninger alene kan ændres af 
generalforsamlingen i DBSK . Alt samarbejde med alle relevante orginisationer vedr. avl og 
sundhed for Berner Sennen Hunde, f.eks. KU-Live og IWG, varetages alene af ASU.” Begrundelse : 
Da hovedparten af ASU`s medlemmer (3 medlemmer ) vælges direkte af generalforsamlingen for 
DBSK, må ASU referere direckte til denne . Da bestyrelsen for DBSK kan udpege 2 medlemmer af 
ASU, kan disse varetage DBSK-bestyrelsens interesser i ASU. På denne måde vil der være en klar 
ansvarsfordeling og beslutningskompetence mellem ASU og bestyrelsen for DBSK, der begge er 
valgt af generalforsamlingen for DBSK . 
 
 
 
Bilag 5: Forslag til ændring af kørselsgodtgørelse 
Forslag til ændring af kørselsgodtgørelse for udvalgsmedlemmer i Dansk Berner Sennen Klub - 
fremsendt af Mia Lund Madsen, Monica Ø. Rasmussen, Lars Bibby, Linda Hjort, og Gitte Høy 
Nielsen:  
Begrundelse: 
Klubben kommer desværre ud med et underskud på regnskabet for 2018. En af årsagerne er den 
nuværende høje takst for kørselsgodtgørelse.  
Ovennævnte personer, der sidder i den afgående bestyrelse stiller derfor forslag om, at vi går 
tilbage til at udbetale kørselsgodtgørelse efter statens lave takst for al kørsel af officiel karakter i 
klubben.  
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Bilag 6. Opstillinger til bestyrelsen. 
 
Helle Sinclair 

Mit navn er Helle Sinclair 
Jeg stiller op til en bestyrelsespost i DBSK 
 
Jeg har hele mit liv haft hund(e) - som barn Australsk Terrier, 
senere en Schæfer og en Golden Retriever. 
 
Det var helt tilfældigt vi fik en Berner Sennen. Vi havde lånt 
bøger på biblioteket hvor flere racer blev studeret, men vi havde 
fået øje for Berner Sennen. Vi fandt frem til hvalpeformidleren i 
DBSK som på det tidspunkt var Charlotte Esbjørn, vi fik en lang 
snak med hende, og det endte op med, at vi i 1997 fik vores 

første Berner - en skøn han som totalt stjal vores hjerter. Vi blev så forelsket i racen, så vi måtte jo 
have en han mere. Disney var hans navn - en skøn glad arbejdshund, som jeg trænede meget med. 
 
Som tiden gik, fik jeg mere og mere lyst til en tæve, og på sigt, hvis alt flaskede sig, et kuld hvalpe. 
Vi fik en tæve efter vores første han Paskal, Lillan kaldte vi hende. Hun er stammor til den ene af 
de linjer vi avler på, og en importtæve fra Norge er stammor til den anden linje. 
 
Efter at havde studeret linjer mm. Fik vi vores først kuld i maj 2005 og som tiden er gået frem til 
februar 2019 har vi haft 16 kuld. 
 
I den tid vi har haft Berner har jeg af flere omgange smøget ærmerne op og arbejdet for vores alle 
sammens Dansk Berner Sennen Klub. Først var jeg med i Jyllandskredsen og LP-udvalget, da der 
var noget der hed det. Så har jeg siddet i avls- og sundhedsudvalget i 2 perioder af 4 år, så jeg 
kender ganske godt til klubarbejde. Da vi nu er nede i hundehold med 3 hjemmeboende hunde, 2 
Berner tæver og 1 Newfoundlænder han har jeg igen tid og stor lyst til at smøge ærmerne op, og 
lave et stykke konstruktivt arbejde for vores klub. 
 
Hvis du ønsker at vide mere om mig, så kan du gå ind på vores hjemmeside www.pa-di.dk 
 
Venlig hilsen 
Helle Sinclair 
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Tenna Ernst 
 
 
Jeg hedder Tenna Ernst, er 65 år – jeg vil gerne stille op som 
kandidat til bestyrelsen i DBSK. 
Jeg valgte fra 1/1 2019 at gå ud af arbejdsmarkedet efter 48 år. 
Jeg er grunduddannet pædagog med mange efteruddannelser, 
særligt indenfor ledelse og har arbejdet som leder i ca. 30 år. 
De seneste 12 år har jeg arbejdet som HR-chefkonsulent i 
Skanderborg Kommune, hvor mine arbejdsopgaver bl.a. har 
været coaching og procesledelse for personalegrupper med 
ønsker om at udvikle og styrke samarbejdet. 
Nu har jeg mulighed for at stille en del af mine ressourcer til 
rådighed for at bidrage til bestyrelsesarbejde. Jeg har ingen 
”kæpheste” men vil tage fat der, hvor det danner bedst mening 
i samarbejde med den øvrige bestyrelse. 
Mit bidrag til bestyrelsesarbejde vil bygge på respekt for den 
forskellighed og bredde medlemskaren repræsenterer. Jeg vil 
gerne bidrage til en platform for en sund og velfungerende klub 

med henblik på både ”sunde bernere” og deres mennesker. En klub med et godt fællesskab. 
Jeg har dyb respekt for det avlsarbejde de dygtige opdrættere  i DBSK udøver – og for det bevidste 
sundhedsarbejde, der pågår ud fra viden og faglighed, til gavn for vores race. 
 
Jeg er gift med Aksel på 40. år. Vi har 2 voksne børn, som hver har skænket os et barnebarn, Silje 
på 5 år og Johannes på 3 måneder. 
 
Vores første berner-dreng fik vi i 2009. Faldt bare pladask for racen. Desværre var han syg helt fra 
hvalp af og måtte akut aflives pga. sygdom, da han var 5 år 2 måneder. 
 
Nu har vi Kannehill`s Barney på 4 år 8 måneder. Han er avls- og udstillingshund. Jeg har gået til 
træning med ham siden han var 3 måneder. Færdighed og Rally. Vi har planer om at genoptage 
rally efter 9 måneders pause. 
 
Tenna Ernst 
Haslehøjvej 33 
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Birgit Støttrup 
Jeg hedder Birgit Støttrup, jeg er 48 år, har Kennel Støttrup, 
bosiddende med min famille i Østjylland i Trige (imellem Aarhus og 
Randers) sammen med vores hunde pt. en Cavalier King Charles 
Spaniel, en FT Springer Spaniel, og to voksne Berner Sennen, samt 12 
berner sennen-hvalpe. 

Jeg har haft hund hele mit liv, og kan ikke forstille mig et liv uden. 

Jeg går meget til udstillinger, men gør også i almindelig træning. 

Jeg elsker at søge ny viden, og deltager i rigtig mange kurser, foredrag 
og seminar, for at søge mere og ny vide indenfor hundeverden. 

Jeg vil gerne bidrage med min hjælp i bestyrelsen, da jeg syntes det er en fantastisk klub, som vi 
skal værne om og bevare. 

Med venlig hilsen 

Birgit Støttrup 

 
 
 
 
Anna Andreassen 

Hermed stiller jeg op til bestyrelsen i Dansk Berner Sennen Klub. 
 
Jeg stiller op for at gøre en ekstra indsats for vores Klub og dejlige race.  
 
Jeg har haft Berner Sennen hunde i 11 år og sammen med min mand, 
Henrik, har vi kennel Champalays. Vi har hunde fra Polen, Rusland og 
Bulgarien samt hunde af egen avl. 
 
Af uddannelse er jeg cand.merc. i International Business. Jeg har 
forsket og været med til at udgive samfundsvidenskabelige 
publikationer. Professionelt arbejder jeg med: data, statistik, 

ledelsesinformation og dataunderstøttelse af beslutningstagerne og nøglepersonerne i Region 
Midt. 
 
I min fritid er jeg aktiv i Berner Sennen–verdenen. Jeg har blandt andet været i Jyllandskredsens 
bestyrelse og er nu, på fjerde år, med til at arrangere Skuet i Østjylland. 
 
Derudover bruger jeg tid på: 

 Besøgshund ved Trygfonden 
 Læsehund på Rønde Bibliotek 
 hundetræning: ringtræning i DKK, lydighed og Rally-O i DcH 
 udstillinger i Danmark og i udlandet 
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Birgit Støttrup 
Jeg hedder Birgit Støttrup, jeg er 48 år, har Kennel Støttrup, 
bosiddende med min famille i Østjylland i Trige (imellem Aarhus og 
Randers) sammen med vores hunde pt. en Cavalier King Charles 
Spaniel, en FT Springer Spaniel, og to voksne Berner Sennen, samt 12 
berner sennen-hvalpe. 

Jeg har haft hund hele mit liv, og kan ikke forstille mig et liv uden. 

Jeg går meget til udstillinger, men gør også i almindelig træning. 

Jeg elsker at søge ny viden, og deltager i rigtig mange kurser, foredrag 
og seminar, for at søge mere og ny vide indenfor hundeverden. 

Jeg vil gerne bidrage med min hjælp i bestyrelsen, da jeg syntes det er en fantastisk klub, som vi 
skal værne om og bevare. 

Med venlig hilsen 

Birgit Støttrup 

 
 
 
 
Anna Andreassen 

Hermed stiller jeg op til bestyrelsen i Dansk Berner Sennen Klub. 
 
Jeg stiller op for at gøre en ekstra indsats for vores Klub og dejlige race.  
 
Jeg har haft Berner Sennen hunde i 11 år og sammen med min mand, 
Henrik, har vi kennel Champalays. Vi har hunde fra Polen, Rusland og 
Bulgarien samt hunde af egen avl. 
 
Af uddannelse er jeg cand.merc. i International Business. Jeg har 
forsket og været med til at udgive samfundsvidenskabelige 
publikationer. Professionelt arbejder jeg med: data, statistik, 

ledelsesinformation og dataunderstøttelse af beslutningstagerne og nøglepersonerne i Region 
Midt. 
 
I min fritid er jeg aktiv i Berner Sennen–verdenen. Jeg har blandt andet været i Jyllandskredsens 
bestyrelse og er nu, på fjerde år, med til at arrangere Skuet i Østjylland. 
 
Derudover bruger jeg tid på: 

 Besøgshund ved Trygfonden 
 Læsehund på Rønde Bibliotek 
 hundetræning: ringtræning i DKK, lydighed og Rally-O i DcH 
 udstillinger i Danmark og i udlandet 

 grooming af hunde. 
 
Jeg har stor erfaring med bestyrelsesarbejde: 2 år i Jyllandskredsens bestyrelse, 8 år i bestyrelsen 
for Skjoldelev forsamlingshus / beboerforening, heraf 6 år som formand. 
 
Endvidere har jeg et stort netværk både i Danmark og internationalt, som jeg også vil kunne 
bidrage med i forhold til bestyrelsesarbejdet. 
 
Jeg vil arbejde for:  

 konsensus i Klubben 
 at medlemmerne bliver hørt og inddraget 
 vidensdeling og samarbejde på tværs af landet. 

 
Med venlig hilsen Anna 
 
Anna Andreassen 
Ebeltoftvej 27 8410 Rønde 
Tlf.: 31160400 mail@champalays.dk 
 
Monica Ø. Rasmussen 

Mit navn er Monica Ø. Rasmussen. Jeg vil gerne genopstille til 
bestyrelsen i Dansk Berner Sennen Klub. 
 Jeg er den lykkelige ejer af 3-årige Filur og hans datter, Saga på 
5 mdr. 
Filur og jeg bruger en del tid på vognkørsel og på udstillinger. 
Saga er også godt i gang med udstillingerne, og skal selvfølgelig 
lære at trække med vogn når hun bliver gammel nok. 
 
Jeg har været en del af bestyrelsen siden 2017. Et af mine mål i 
den tid, der er gået, har været at forbedre klubbens 
hjemmeside. Vi er nået rigtig langt med det, men vi arbejde 

stadig hver dag, på at forbedre og ajourføre hjemmesiden. Lige nu arbejdes der på at lave statistik 
på hvordan hjemmesiden bruges, så den kan forbedres endnu mere. 
 Jeg har i det forløbne år haft en del hatte på, i forhold til arbejdet for klubben såsom; webmaster, 
barselsvikar på Berner Bladet, it ansvarlig og næstformand i bestyrelsen. Jeg bruger et par timer 
hver dag på klubarbejde og vil meget gerne fortsætte arbejdet i bestyrelsen. Det er et spændende, 
udfordrende og givende arbejde. 
Jeg håber på, at få lov til at bidrage til vores klub i fremtiden.  
 
Med ønske om et godt valg til alle 
Monica Ø. Rasmussen 
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Gitte Høy Nielsen 
Mit navn er Gitte Høy Nielsen - jeg vil fortsat gerne stille en del af 
min fritid til rådighed for Dansk Berner Sennen Klub. 
 
Jeg har været en del af klubbens bestyrelse siden 2016 og vil 
meget gerne fortsætte det arbejde vi har sat i gang. Min rolle i 
bestyrelsen er at være med til at sætte ting i system - at trække i 
arbejdstøjet og få ting til at ske. 
 
Det sidste år har jeg været sekretær i bestyrelsen, en del af 
aktivitetsudvalget og vognkørselsudvalget samt udpeget af 
bestyrelsen til avls- og sundhedsudvalget. Der har været rigeligt at 

se til det sidste år, hvor bestyrelsen kun har bestået af 4-5 personer. 
 
En af de opgaver som jeg har nydt allermest det sidste års tid har været arbejdet med at sætte 
fokus på vognkørsel i klubben. 
 
Jeg rejser en del rundt med mine hunde og har oparbejdet et solidt netværk af Berner Sennen folk 
i andre klubber i Europa. Et netværk som jeg gerne trækker på, når vi har opgaver i DBSK som kan 
gavne af, at blive set i et bredt perspektiv.   
 
Jeg har 2 berner sennen tæver: 

 Amazing Tiklo’s Balu Magic/MilleBille på 8,5 år, som er min første berner sennen og som er 
”skyld” i at jeg rejser land og rige rundt til udstillinger. Hun er still going strong i 
veteranklassen på udstillinger i ind- og udland. MilleBille er også LP og Rallyhund - når det 
passer hende og er tilmeldt både LP- og Rallykonkurrencer i 2019. Det er en helt speciel 
oplevelse at have en veteran. 

 Öreghegyi-Macko Olivia/LivaDiva på næsten 5 år. Liva er også udstillingshund og 
pensioneret avlstæve, som i sommeren 2016 fik et kuld hvalpe hos Britta og Claus 
Staugaard Mortensen. Liva deltager i Nose Work-konkurrencer og har desuden anskaffet 
sig en køresele og vogn og agter at stille op i den uofficielle arbejdsprøve på Hasmark i juni. 
 

Jeg er ikke og skal heller ikke være opdrætter, - det gén har jeg slet ikke! Jeg har derimod en 
kæmpestor respekt for det arbejde de dygtige opdrættere i DBSK påtager sig. Jeg mener at 
rygraden i DBSK netop er opdrætterne, der laver et seriøst avlsarbejde og følger deres hvalpe både 
når det går godt og når det går mindre godt. 
 
Jeg vi fortsat gerne bidrage til en bestyrelse i DBSK, som vil arbejde for et sundt og hyggeligt 
fællesskab til gavn for vores race og for medlemmerne i klubben. 

 
Med venlig hilsen 
Gitte Høy Nielsen 
Lindevej 2, 7200 Grindsted 
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Gitte Høy Nielsen 
Mit navn er Gitte Høy Nielsen - jeg vil fortsat gerne stille en del af 
min fritid til rådighed for Dansk Berner Sennen Klub. 
 
Jeg har været en del af klubbens bestyrelse siden 2016 og vil 
meget gerne fortsætte det arbejde vi har sat i gang. Min rolle i 
bestyrelsen er at være med til at sætte ting i system - at trække i 
arbejdstøjet og få ting til at ske. 
 
Det sidste år har jeg været sekretær i bestyrelsen, en del af 
aktivitetsudvalget og vognkørselsudvalget samt udpeget af 
bestyrelsen til avls- og sundhedsudvalget. Der har været rigeligt at 

se til det sidste år, hvor bestyrelsen kun har bestået af 4-5 personer. 
 
En af de opgaver som jeg har nydt allermest det sidste års tid har været arbejdet med at sætte 
fokus på vognkørsel i klubben. 
 
Jeg rejser en del rundt med mine hunde og har oparbejdet et solidt netværk af Berner Sennen folk 
i andre klubber i Europa. Et netværk som jeg gerne trækker på, når vi har opgaver i DBSK som kan 
gavne af, at blive set i et bredt perspektiv.   
 
Jeg har 2 berner sennen tæver: 

 Amazing Tiklo’s Balu Magic/MilleBille på 8,5 år, som er min første berner sennen og som er 
”skyld” i at jeg rejser land og rige rundt til udstillinger. Hun er still going strong i 
veteranklassen på udstillinger i ind- og udland. MilleBille er også LP og Rallyhund - når det 
passer hende og er tilmeldt både LP- og Rallykonkurrencer i 2019. Det er en helt speciel 
oplevelse at have en veteran. 

 Öreghegyi-Macko Olivia/LivaDiva på næsten 5 år. Liva er også udstillingshund og 
pensioneret avlstæve, som i sommeren 2016 fik et kuld hvalpe hos Britta og Claus 
Staugaard Mortensen. Liva deltager i Nose Work-konkurrencer og har desuden anskaffet 
sig en køresele og vogn og agter at stille op i den uofficielle arbejdsprøve på Hasmark i juni. 
 

Jeg er ikke og skal heller ikke være opdrætter, - det gén har jeg slet ikke! Jeg har derimod en 
kæmpestor respekt for det arbejde de dygtige opdrættere i DBSK påtager sig. Jeg mener at 
rygraden i DBSK netop er opdrætterne, der laver et seriøst avlsarbejde og følger deres hvalpe både 
når det går godt og når det går mindre godt. 
 
Jeg vi fortsat gerne bidrage til en bestyrelse i DBSK, som vil arbejde for et sundt og hyggeligt 
fællesskab til gavn for vores race og for medlemmerne i klubben. 

 
Med venlig hilsen 
Gitte Høy Nielsen 
Lindevej 2, 7200 Grindsted 

Bilag 7. Opstilling til Avls- og sundhedsudvalg. 
 
Erling Kolding-Jacobsen 
Til generalforsamlingen den 6. april 2019, opstiller jeg som kandidat til valget som medlem af Avls- 
og Sundhedsudvalget i Dansk Berner Sennen Klub.  
I 2017 – 2018, var jeg medlem af Avls- og Sundhedsudvalget, og er for nuværende suppleant i 
avlsudvalget, hvor vi haft et rigtig godt samarbejde, og hvor vi har arrangeret og gennemført flere 
gode arrangementer for vore medlemmer. 
Gennem årene her i Dansk Berner Sennen Klub, hvor jeg også tidligere har været valgt ind i Avls- 
og Sundhedsudvalget, - har jeg deltaget i mange seminarer og kurser om sundhed og avl, - i såvel 
udland som herhjemme, - og jeg deltager fortsat med stor interesse i kurser og seminarer, der 
relaterer til Berner Sennen racen. 
Jeg vil gerne fortsat være med til at arbejde for bernernes udvikling, sundhed, levealder, og mere 
viden om reproduktion. Alle er ting, som har stor betydning for vore bernere, men som også har 
stor betydning for os som bernerejere. 
Privat bor jeg sammen med Else-Marie og vore bernere på en ejendom med 15 ha., som er 
omgivet af 450 ha. skov, så vi har masser af tumleplads. 
Vi fik vores første Berner Sennen i 1972, og har haft bernere siden, og i år 2000, fik vi 
Kennelmærke og begyndte at interessere os for avl, opdræt og udstilling, - og (næsten) al min tid 
er viet til vore bernere, - og gennem årene med vore bernere i vores kennel, har jeg erhvervet mig 
en stor viden og erfaring om Berner Sennen racen. 
 
Jeg mener derfor, at jeg er ”godt klædt på” til en plads i det kommende Avls- og Sundhedsudvalg. 
Hovborg den 14.02.2019 
Med venlig hilsen 
Erling Kolding-Jacobsen 
 
Werner Bartsch 

Mit navn er Werner Bartsch , 67 år , gift og har af 2 dejlige 
Bernerpiger. Vi har haft hunde de sidste 50 år og siden 2009 har 
vi tabt vores hjerte til Berner Sennen hunde. I 2016 fik vi 
Kennelmærke ” Berner Bartsch” og foreløbig haft 3 kuld hvalpe. 
Jeg har deltaget i bestyrelsen for DBSK fra 2016 til 2018 . I den 
periode var jeg også medlem af ASU udpeget af bestyrelsen. 
Arbejdet i ASU har min største interesse, og jeg ville gerne have 
forsat dette arbejde efter min tid i bestyrelsen. Jeg vil arbejde for 
en åben og sund avl , der kan give vores dejlige hunde en lang 
levetid. vi har self mistet en dejlig berner pga kræft – det er et 
problem vi skal have i fokus. 
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Maya Wulffsberg 
Jeg er Maya Wulffsberg fra kennel Pilegaarden. 46 år gammel og 
stiller op som kandidat til avlsudvalget. Hele mit ungdoms og 
voksenliv har jeg beskæftiget mig med heste og hunde. Jeg har 
opdrættet og løbende udstillet Bernere siden 2012. 
Opdrætter og hundeholder udd via dkk. Uddannet hundetræner, 
hundeadfærdsinstruktør og klikkerinstruktør. Specialiseret i 
bevægelse/ dogparkour og crossfit for hunde (alle racer) i tæt 
samarbejde med osteopat. 
 
Arbejder med mine hunde i læsehundeteams for børn med 

læseudfordringer. 
Fokusområder er sunde kroppe med optimale bevægelser. Optimal socialisering af både voksne og 
hvalpe. Videreudvikling af den sunde krop og afbalancerede sind i vores skønne race der kan det 
de er skabt til. 
 
Jeg glæder mig til er godt, givende og positiv samarbejde 
 
 
Erika Bromose 

Undertegnede opstiller til avls og sundhedsudvalget. 
Jeg har tidligere siddet i avlsudvalget i en del år, valgte at 
stoppe dengang, da jeg startede på en ny uddannelse og 
synes derfor ikke tiden, var til det. Uddannelsen er ved at 
være afsluttet så nu kunne jeg godt tænke mig at komme 
tilbage til at arbejde for racen i avls- og sundhedsudvalget 
igen. 
Efter mit arbejde i avls- og sundhedsudvalget har jeg taget 
mig af dødsregistreringerne, hvor jeg har udarbejdet 
statistikker mm. Jeg sidder også i bestyrelsen for Suså 

træningsplads under DBSK, og har gjort det i en årrække. 
 
Info om mig: Er 38 år, gift og har 4 børn (5-13 år) og har selvfølgelig Bernere, 3 stk. af slagsen. Har 
haft racen siden 1995. I 2006 optog jeg kennelmærke og har derefter opdrættet 3 kuld, skønne 
hvalpe. Min interesse for hundene, er klart sundhed, opdræt og holde fast i racetypiskheden. 
Selvfølgelig skal hunden være en god, rolig familiehund - det mentale skal altså være i orden hos 
hunden. Vi ser jo gerne alle at de hunde der opdrættes er hunde der er sunde, lever længe, har et 
godt temperament, og er racetypiske. Vi vil alle det der er bedst for vores race. Vi skal bare være 
sammen om at forsøge at nå målet. 
Føler jeg nu har tid og overskud til at være i avls- og sundhedsudvalget igen, så derfor stiller jeg op 
med det ønske at bidrage til avlsudvalgets og klubbens videre udvikling samt at gøre en indsats for 
en pragtfuld race, jeg virkelig brænder for og holder oprigtigt meget af. 
Med venlig hilsen 
Erika Bromose Dystedvej 24, 4684 Holmegaard 
fruenshoej@hotmail.com     www.fruenshoej.dk 
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Maya Wulffsberg 
Jeg er Maya Wulffsberg fra kennel Pilegaarden. 46 år gammel og 
stiller op som kandidat til avlsudvalget. Hele mit ungdoms og 
voksenliv har jeg beskæftiget mig med heste og hunde. Jeg har 
opdrættet og løbende udstillet Bernere siden 2012. 
Opdrætter og hundeholder udd via dkk. Uddannet hundetræner, 
hundeadfærdsinstruktør og klikkerinstruktør. Specialiseret i 
bevægelse/ dogparkour og crossfit for hunde (alle racer) i tæt 
samarbejde med osteopat. 
 
Arbejder med mine hunde i læsehundeteams for børn med 

læseudfordringer. 
Fokusområder er sunde kroppe med optimale bevægelser. Optimal socialisering af både voksne og 
hvalpe. Videreudvikling af den sunde krop og afbalancerede sind i vores skønne race der kan det 
de er skabt til. 
 
Jeg glæder mig til er godt, givende og positiv samarbejde 
 
 
Erika Bromose 

Undertegnede opstiller til avls og sundhedsudvalget. 
Jeg har tidligere siddet i avlsudvalget i en del år, valgte at 
stoppe dengang, da jeg startede på en ny uddannelse og 
synes derfor ikke tiden, var til det. Uddannelsen er ved at 
være afsluttet så nu kunne jeg godt tænke mig at komme 
tilbage til at arbejde for racen i avls- og sundhedsudvalget 
igen. 
Efter mit arbejde i avls- og sundhedsudvalget har jeg taget 
mig af dødsregistreringerne, hvor jeg har udarbejdet 
statistikker mm. Jeg sidder også i bestyrelsen for Suså 

træningsplads under DBSK, og har gjort det i en årrække. 
 
Info om mig: Er 38 år, gift og har 4 børn (5-13 år) og har selvfølgelig Bernere, 3 stk. af slagsen. Har 
haft racen siden 1995. I 2006 optog jeg kennelmærke og har derefter opdrættet 3 kuld, skønne 
hvalpe. Min interesse for hundene, er klart sundhed, opdræt og holde fast i racetypiskheden. 
Selvfølgelig skal hunden være en god, rolig familiehund - det mentale skal altså være i orden hos 
hunden. Vi ser jo gerne alle at de hunde der opdrættes er hunde der er sunde, lever længe, har et 
godt temperament, og er racetypiske. Vi vil alle det der er bedst for vores race. Vi skal bare være 
sammen om at forsøge at nå målet. 
Føler jeg nu har tid og overskud til at være i avls- og sundhedsudvalget igen, så derfor stiller jeg op 
med det ønske at bidrage til avlsudvalgets og klubbens videre udvikling samt at gøre en indsats for 
en pragtfuld race, jeg virkelig brænder for og holder oprigtigt meget af. 
Med venlig hilsen 
Erika Bromose Dystedvej 24, 4684 Holmegaard 
fruenshoej@hotmail.com     www.fruenshoej.dk 

Finn Katberg 
Undertegnede Finn Katberg, ønsker hermed at opstille til Avls- 
og sundhedsudvalget i Dansk Berner Sennen Klub. 
 
Jeg/vi har haft berner sennen siden 1987. Altid hanhunde og i 
øjeblikket har vi den 6. berner. 
 
Tre af disse hanhunde har/indgår i avl. Så avlsarbejdets mange 
udfordringer har altid interesseret mig. Den viden og indsigt 
jeg gennem tiden har fået om bernere, ønsker jeg at bidrage 
med i udvalget.  
 
Det er min opfattelse, at der ud over opdrættere, også bør 

være hanhundeejere i udvalget. 
 
På nuværende tidspunkt varetager jeg funktionen som klubbens hvalpeformidler. 
 
Med venlig hilsen 
Finn Katberg 
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Bilag 8. Vejledning vedr. valg til bestyrelse 
Regler for valg til bestyrelse jf. vedtægterne: §8 Valg til bestyrelse 
 
Stk. 3 Valget sker ved skriftlig, hemmelig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget 
afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning 
vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på 
generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen 
foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. 
suppleant. 
 
Stk. 6 Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. §5 stk 3, og § 6 stk 2 
senest 21 dage før generalforsamlingen, eller som optryk i klubbladet. De kan afleveres ved 
generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlen 
være sekretæren i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Stemmesedler skal være 
fremsendt eller afleveret i lukket kuvert med tydeligt navn og adresse for afsender. 
 
Ved familiemedlemskab anvendes de blå stemmesedler, da husstanden har mulighed for at 
afgive 2 stemme(sedler). 
Ved enkeltmedlemskab anvendes den grønne stemmesedel. 
Der må max. stemmes på 5 kandidater pr. stemmeseddel ved valg til bestyrelsen 
 
Birgit Støttrup  
Helle Sinclair  
Tenna Ernst  
Anna Andreassen  
Monica Ø. Rasmussen  
Gitte Høy Nielsen  

 
Birgit Støttrup  
Helle Sinclair  
Tenna Ernst  
Anna Andreassen  
Monica Ø. Rasmussen  
Gitte Høy Nielsen  

 
Birgit Støttrup  
Helle Sinclair  
Tenna Ernst  
Anna Andreassen  
Monica Ø. Rasmussen  
Gitte Høy Nielsen  
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Generalforsamling

Bilag 8. Vejledning vedr. valg til bestyrelse 
Regler for valg til bestyrelse jf. vedtægterne: §8 Valg til bestyrelse 
 
Stk. 3 Valget sker ved skriftlig, hemmelig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget 
afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning 
vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på 
generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen 
foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. 
suppleant. 
 
Stk. 6 Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. §5 stk 3, og § 6 stk 2 
senest 21 dage før generalforsamlingen, eller som optryk i klubbladet. De kan afleveres ved 
generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlen 
være sekretæren i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Stemmesedler skal være 
fremsendt eller afleveret i lukket kuvert med tydeligt navn og adresse for afsender. 
 
Ved familiemedlemskab anvendes de blå stemmesedler, da husstanden har mulighed for at 
afgive 2 stemme(sedler). 
Ved enkeltmedlemskab anvendes den grønne stemmesedel. 
Der må max. stemmes på 5 kandidater pr. stemmeseddel ved valg til bestyrelsen 
 
Birgit Støttrup  
Helle Sinclair  
Tenna Ernst  
Anna Andreassen  
Monica Ø. Rasmussen  
Gitte Høy Nielsen  

 
Birgit Støttrup  
Helle Sinclair  
Tenna Ernst  
Anna Andreassen  
Monica Ø. Rasmussen  
Gitte Høy Nielsen  

 
Birgit Støttrup  
Helle Sinclair  
Tenna Ernst  
Anna Andreassen  
Monica Ø. Rasmussen  
Gitte Høy Nielsen  

Bilag 9. Vejledning vedr. valg til Avl- og Sundhedsudvalg 

Regler for valg til avls- og sundhedsudvalget jf. Klubbens regler for avls - og sundhedsudvalgets 
arbejde: 

1   Avls -og sundhedsudvalget 

Stk. 1 
Avls - og sundhedsudvalget sammensættes af 5 personer, 3 vælges ligesom bestyrelsen ved 
urafstemning for en 2-årig periode. 2 på lige år og 1 på ulige år. 2 udpeges af bestyrelsen for 1 år. 
Der vælges hvert år 2 suppleanter. 

Ved familiemedlemskab anvendes de blå stemmesedler, da husstanden har mulighed for at 
afgive 2 stemme(sedler). 
Ved enkeltmedlemskab anvendes den grønne stemmeseddel, da husstanden har mulighed for at 
afgive én stemme(seddel). 
Der må max. stemmes på 1 kandidat pr. stemmeseddel ved valg til avls- og sundhedsudvalget 
 
Erling Kolding-Jacobsen  
Werner Bartsch  
Maya Wulffsberg  
Erika Bromose  
Finn Katberg  

 
Erling Kolding-Jacobsen  
Werner Bartsch  
Maya Wulffsberg  
Erika Bromose  
Finn Katberg  

 
Erling Kolding-Jacobsen  
Werner Bartsch  
Maya Wulffsberg  
Erika Bromose  
Finn Katberg  
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Billeder

Balder fra kjærs :) 4 år til marts 

Kaimon Gerheil Earth Wind And Fire “Bogart” blev Finsk Champion,  
Helsinki Winner 2018 og Bedst I Racen i Finland på Helsinki Winner Show

Cameron ( Molly ) fra kennel Fruenshøj på sin første 
udstilling i Nyborg d. 20 jan. 7 mdr. gammel

Billeder
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Billeder

Chewbacca 9 mdr. Fra pi-DI Sinclair p-kuld

 Viggo ”Tertzo ś Out for Justice 8,7 år  
spejdende ud over Amager Fælled” Kjær ś Mamma Mia

 Dronningen ”Tur til dronningens København med  
Viggo, Dagmar og Laura (Kennel Staugaard)” 
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Billeder

sommerbilleder af Basco - Werner Wix Wanted Dearly

Lady Xiera ś Valentino/Marius charmer farmand

Fensholts Over The Moon

Billeder
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Billeder

Staugaard ś Curious George/Carlo 7 uger

Pa-Di Sinclair’s Piemonte - Luna 4,5 mdr Far & Datter - Theo(7år) er far til Liva(4år)

Staugaard ś Cover Girl / Cleo 7 uger 



Afsender
Lisbet Utke Ramsing · Højsagervej 52 · 3480 Fredensborg
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