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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
2 dejlige hunde og deres vogn

Bagsiden
Wilma (Tykhøjet Gård’s Hildur Wilma),  
Karla (Tykhøjet Gård’s Joy) og Tosca (Tyk-
højet Gård’s Fiona) nyder hyggen i skyggen

Begrundelse
Et dejligt billede af to skønne Bernere, som 
viser en af de mange ting som Berneren kan 
bruges til.
 Jane

mailto:Miaemil@gmail.com
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Nyt fra bestyrelsen 

Nyt fra bestyrelsen 

Den nye bestyrelse er kommet rigtig godt i gang 
med sit arbejde. 

Vi har afholdt 2 fysiske bestyrelsesmøder og et 
telefonmøde. 
Fokus har især været på:
• Sikring af en sund økonomi i klubben frem-

over
• Retningslinjer og samarbejdsaftaler med ud-

valg mv.
• Årshjul for bestyrelsen 
• Udarbejdelsen af en informationsbrochure
• Planlægning af fællesmøde med udvalgene, 

hvalpeformidler og redaktør for Berner Bladet. 

Desuden har vi drøftet flere forslag fx at:
• der skal afholdes medlemsmøder 
• tilmelding til avlslister gøres gratis
• DBSK kan være repræsenteret på Store Hun-

dedag på Rosenholm Slot

Klubbens ordinære generalforsamling (GF) blev 
afholdt den 6. april 2019 i Slagelse. Der var 57 
deltagere og 64 stemmeberettiget til stede på GF.

På klubbens ordinære GF blev regnskabet ikke 
godkendt. GF pålagde derfor den nye bestyrel-
se, at afholde en ekstraordinær GF med punk-
tet regnskab 2018 på dagsorden senest den 31. 
oktober 2019. Den ekstraordinære GF, blev af-
holdt den 30. juni 2019 i Middelfart og der var 
35 deltagere og 37 stemmeberettiget til stede. På 
den ekstraordinære GF blev regnskabet for 2018 
godkendt.

Bestyrelsen blev opfordret til at udarbejde faste 
rammer for budgetter og regnskaber ifm. alle 

arrangementer, hvilket allerede er igangsat af 
bestyrelsen. Der er udarbejdet nye retningslinjer 
for udvalgene, budget- og regnskabsskabeloner, 
samt retningslinjer for udgifter ifm. dommerfor-
plejning. Det omtalte materiale vil også være at 
finde på klubbens hjemmeside. 

Det er desværre blevet opfattet som topstyring 
og holdet bag udstillingsudvalget (UU) har 
valgt, at de gerne vil afløses. Herfra skal lyde 
en stor tak for mange gode udstillinger. UU har 
lavet et stort stykke arbejde i efterhånden 4 år. 
Bestyrelsen overtager UU-opgaverne og forven-
ter, når dette nummer af Bernerbladet er på ga-
den, at det nye hold er præsenteret på hjemme-
siden og Facebook.

Bestyrelsen blev ligeledes opfordret til at udar-
bejde og offentliggøre detaljerede regnskaber, 
hvilket også er igangsat. På alle bestyrelsesmø-
der behandles økonomi. Kvartalsregnskaber vil 
fremover være at finde på klubbens hjemmeside.

Endvidere blev afstemningen om registreringen 
af HS- og DM-test resultater på Hundeweb.dk 
taget af dagsordenen og udskudt til GF 2020, 
hvis der skal stemmes om forslaget. ASU er sat 
på at undersøge om det overhovedet kræver en 
afstemning, da det jo er frivilligt om man vil be-
nytte registreringen. 

På den ekstraordinære GF meddelte Lisbet Ram-
sing, at hun udtrådte af bestyrelsen. Hun afløses 
af Birgit Støttrup. Lars Bibby bliver 1. suppleant. 

På bestyrelsen vegne
Anna og Gitte
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

I skrivende stund er vi cirka halvvejs med som-
meren – det selv om den startede godt i juni er 
det som om den her i juli er gået lidt i stå… ja 
ja det er ikke så skidt det ikke er godt for noget, 
vores skønne hunde lider da ikke så meget som 
de gjorde sidste år.

Herunder lige en opdatering af hvordan jeg ger-
ne vil have tilsendt billeder.

Husk at hvis I sender flere billeder i samme mail 
– så er det vigtigt at det er tydeligt hvilken tekst 
der hører til hvilket billede. Det er ikke nok at 
skrive at det øverste billede er til tekst det og det 
nederste billede er til tekst det. Der er forskel på 
hvordan I ser de vedhæftede billeder i jeres mail 
program og så på hvordan jeg ser det i mit.

Derfor – Når I sender mere end 1 billede ind – så 
må I meget gerne huske at de tilhørende tekster 
er ”parret” med billedet. Dvs at hvis filnavnet på 
billedet er fx 4328.jpeg – så må I gerne skrive 

dette foran teksten – så jeg nemt kan se hvilken 
tekst der hører til hvilket billede.

Husk hvis billedet skal kunne bruges til for/bag-
side konkurrencen, så skal det gerne være over 
1 mb. Jo tungere billedet er jo bedre er kvaliteten.

Tekst og billeder sendes i hver sin fil – dvs. ikke 
noget med at sætte billederne ind i word (med 
mindre de sendes separat ved siden af også) Bil-
lederne bliver nemlig ødelagt af at komme ind i 
word.

Med ønsket om en god sommer til jer alle
Mange hilsner Nefer

Josephine og Amazing Tiklo’s Hosianna of Easter ”Tjanna” 

HUSK
Deadline for materiale til næste blad er 10. 
september. 
Materiale sendes til bb@berner-sennen.dk
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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
18.06.06 Han Duevang's Tarzan
06.05.07 Tæve Zakili Björk
13.03.08 Tæve Zonaki's Enya
24.07.08 Tæve Hansennen's Whoopie
19.11.08 Tæve Brogaard's Cirkeline
21.11.08 Tæve Sennetta's Dagmar The 

Queen
28.02.09 Tæve Vipsennen Yoyo Garcia
28.02.09 Tæve Vipsennen Yasmina
13.03.09 Tæve Lady Xiera's Eisa
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
20.06.09 Tæve Bernerdotte's Bella
25.06.09 Tæve Bernerhøjen's Maisie
11.04.09 Tæve Glade Berner Vanilla
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

Født Køn Navn
15.09.09 Tæve Pa-Di Sinclair's Inborn 

Beauty
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 

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

Bonita
23.12.09 Han Sennendoa's Dezmo
05.01.10 Han Bernerhøjen's Kastor
15.01.10 Han Lady Xiera's Flanagan
15.01.10 Tæve Lady Xiera's Fancy 

Chambers
22.03.10 Tæve Duevang's Vallmo
11.04.10 Tæve Vipsennen Xenia
11.04.10 Han Vipsennens Xantos
20.04.10 Tæve Bellis
20.04.10 Tæve Klokkeblomst
20.04.10 Tæve Amaryllis
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Still going strong

Født Køn Navn
20.04.10 Tæve Jasmin
11.05.10 Han Baloo
11.05.10 Tæve Maggi
11.05.10 Tæve Molly
13.05.10 Tæve Guldlunds Just To Kiss
18.06.10 Han Tertzo ś Out For Justice
17.09.10 Tæve Lady Xieras Ishana
17.09.10 Han Lady Xieras Intermezzo
17.09.10 Tæve Lady Xieras Impala

Født Køn Navn
18.09,10 Tæve Bernerhøjen's Larissa
05.10.10 Tæve Amazing Tiklo's Balu 

Magic
31.12.10 Han Vollenweiders Kaos
06.04.11 Tæve Klara Vom Luäg Is Land
11.04.11 Tæve AstoriaFioni
11.04.11 Han AlfaLeonis
22.05.11 Tæve Bellogs Kikki
02.06.11 Tæve Harthin's Next To Nicole

Rufus (Balthazar af Orø) i forårssolen

Sigvald på gå tur ved Lellinge v. Køge
Hvem mon hygger sig mest – Fensholt’s Rossini  

eller drengene

Karla (Tykhøjet Gård’s Joy) på 8 uger
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10+ listen

10+ listen

Vidste du, at du som opdrætter kan få alle de 
hunde som du har opdrættet på 10+ listen?
Det kan være ejer eller opdrætter af hunden som 
indsender info på hunden.

Gå ind på DBSK hjemmeside under fanen sund-
hed, der finder du 10+ listen, nederst på siden 
finder du et skema som du udfylder og sender 
ind, så kommer hunden på listen. Det kan være 
hunde der er døde for 20-30 år siden, de skal bare 
være blevet 10 år eller mere.

Så hvis du kender til nogen der har haft en Ber-
ner der er blevet 10+, så henvis til listen, det er 
vigtigt vi kan belyse at mange Bernere faktisk 
bliver gamle

Har du brug for hjælp til det, så kontakt endelig 
Helle Sinclair på pa-di@primanet.dk

MVH Helle Sinclair

Reg.nr Stambogsnavn Alder
16526/87 Cornelius 10 år 4 mdr.

22386/89 Kabi's Elton 11 år 5 mdr.

01179/91 Aramands Purple Rain 10 år 1 mdr.

24951/91 Bersennas Buster 10 år 4 mdr.

27146/92 Alexandra 13 år 7 mdr.

04151/94 Fensholt's Ginger Ale Flip 10 år 10 mdr.

08144/97 Cayenne 11 år 4 mdr.

23050/97 Favitea's Ashwan 10 år 0 mdr.

23052/97 Favitea's Armani 11 år 10 mdr.

23053/97 Favitea's Asterix 12 år 7 mdr.

23750/97 Bersennas Mimi 11 år 7 mdr.

13880/98 Bersennas Hannibal 13 år

13877/98 Bersennas Loulou 11 år 10 mdr.

15271/98 Tertzo's Hope 12 år 11 mdr.

16326/2001 Favitea's Grini 11 år 5 mdr.

16329/2001 Favitea's Giuseppe 10 år 8 mdr.

04275/2002 Aslaug's Labre Laura 11 år 8 mdr.

04373/2002 Aslaug's Leopold 12 år 0 mdr.

15313/2002 Hansennen's Jankie 11 år 7 mdr.

00268/2004 Tertzo.s Lanzo Jr. 10 år 3 mdr.

16350/2004 Favitea's Nanett 11 år 9 mdr.

13674/2004 Tertzo's Dendi 13 år 8 mdr.

21128/2004 Aslaug's Maxmillian 11 år 1 mdr.
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10+ listen

Reg.nr Stambogsnavn Alder
20530/2005 Favitea's Remus 11 år 6 mdr.

22551/2005 Dörte vom Blumberg-Land 11 år 3 1/2 mdr

22944/2005 Aslaug's Nunanna 11 år 10 mdr.

22947/2005 Aslaug's Naturaq 11 år 2 mdr.

00943/2005 Aslaug's Nutella 10 år 4 mdr.

05443/2006 Lille Strand's Isolde 10 år 7 mdr.

10194/2005 Hansennen's Pepsi 12 år 8 mdr.

15041/2006 Pa-Di Sinclair's Bacchus 11 år 1 mdr.

15044/2006 Pa-Di Sinclair's Babette 11 år 10 mdr.

DK08071/2007 Favitea's Unika Uttara 12 år 1 mdr.

DK08293/2007 Favitea's Vienna 10 år 3 mdr.

DK19108/2007 Egely's Anton 10 år 11 mdr.

DK19109/2007 Egely's Aladdin 10 år 11 mdr.

DK24029/2007 Favitea's Yazoo 10 år 5 mdr.

DK01903/2008 Bernerhøjens Venessa 11 år 11 mdr.

DK08410/2008 Moon Sister's Crazy Corine 10 år 0 mdr.

DK00800/2008 Pa-Di Sinclair's Duke Of Mysteri 11 år 5 mdr.

DK00801/2008 Pa-Di Sinclair's Dark Mysteri 11 år 1 mdr.

DK00802/2008 Pa-Di Sinclair's Dreaming Mysteri 10 år 10 mdr.

DK16826/2008 Hansennen's Wasa 10 år 10 mdr.

DK21220/2008 Pa-Di Sinclair's Eternity 10 år 1 mdr.

DK06995/2009 Glade Berner Garlic 10 år 

DK07607/2009 Favitea's Beauty 10 år 17 dage

2 kloge hunde 
Nice Leckei van de Klaverhoeve elsker  

en svømmetur ved én af de Alsiske strande
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget

Med Hasmark veloverstået – synes vi selv – 
nærmer vi os sommerferien. Her vil aktivitets-
udvalget mødes og finde ud af hvad vi skal 
”være” fremover.

I starten af juni måtte vi endnu engang aflyse et 
kursus, denne gang i rally, fordi der kun var 4 
tilmeldte. Om vi slet ikke rammer folks interes-
ser eller det er fordi folk er forhindret er svært for 
os at vide for der kommer sjældent tilbagemel-
dinger til os.

LP på Sjælland med Åsa er også sat på standby, 
da Mette har valgt at trække sig fra udvalget af 
personlige årsager, og så mangler aktivitetsud-
valget én der kan være arrangør på Sjælland.

Men lige nu og her skal der lyde et stort tillykke 
til Jer der deltog i LP og Rally på Hasmark. Vin-
derne er listet herunder.

LP1
Nr. 1. Skovlundens Asta 177,5 point og ny LP1 
fører Helle Fabricius

Nr.2. Hansennen’s The One and Only 157,5 
point fører Marianne Rasmussen
Nr. 3. Amazing Tiklo Balu Magic 129 point fører 
Gitte Høy Nielsen

LP2
Nr. 1. Berlemo’s Babuska 212,5 point fører Le-
nette Lyngbye Bendtsen
Nr. 2. Werner Wix Wanted Dearly 182,5 point 
fører Lene Hadbjerg Sørensen

LP3
Nr. 1. Kjær’s Dancing With Charlie 240,5 point 
fører Joanna Gram

Rally Begynder
Nr. 1. Lady Xiera’s Maggie Mayflower 86 point 
fører Louise Hoff Lauridsen
Nr. 2. Rico Suave Av Sennenlio 77 point ny Ral-
ly Begynder Mester fører Joan Ohlsen Kjeldsen
Nr. 3. Bernerhøjen’s Izza The Grateful 71 point 
fører Hanne Tiegel

Rally Begynder
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Nyt fra aktivitetsudvalget

LP3

LP2

LP1
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Nyt fra Udstillingsudvalget

Nyt fra Udstillingsudvalget

Tid til et nyt skriv fra Udstillingsudvalget. Siden 
sidst har vi afholdt vores dobbelte klubudstilling 
i Otterup på Fyn. Weekenden bød på fællesspis-
ning ved Joan og Lars, Barn & hund og Veteran-
parade. Antal tilmeldte hunde var begge dage 
199. 

Udstillingsweekenden startede med teltopsæt-
ning fredag kl 15.00 efterfulgt af UUs ”Get To-
gether”. 

Weekend vejret var en noget blandet fornøjelse 
og lørdag blev også en meget våd dag. Søndag 
blev det heldigvis godt vejr og vi kunne derfor 
pakke sammen med tørt grej. 

Vores 2 dommere til weekenden var Colette 
Muldoon fra Irland og Irene Donne fra Norge. 

Resultater fra Otterup lørdag den 15-06-2019:
Bedst i Racen – BIR
Lady Xiera ś T-Rex, ejere Heidi & Jacob Peder-
sen, 9600 Aars, Danmark
Opdrætter: Pia Skaarup Larsen. 6800 Varde, 
Danmark

Bedst i modsat køn – BIM
Kaimon Gerheil Emily, ejere Vivian & Bent Ol-
sen, 3390 Hundested, Danmark
Opdrætter: Moonica Randmaa & Gerly Reili Ere-
line, Estland

Bedste Baby
Pilegaardens Heavenly Haily, ejer Tina Ørum 
Bruus, 8600 Silkeborg, Danmark 
Opdrætter: Maya Wulffsberg, 5871 Frørup, Dan-
mark

Cody med en af T  hvalpene fra Inge Bibby 
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Nyt fra Udstillingsudvalget

Bedste hvalp
Berner-Emmas Æ jerre Sidney, Tina Boisen, 
8240 Risskov Danmark
Opdrætter: Karin Nielsen, Erik Nielsen 6440 
Augustenborg Danmark

Bedste veteran
Egely’s Bjørk, Ejer: Gerda Hagerup, no-5419 
Fitjar, Norge 
Opdrætter: Opdrætter: Joan Ohlsen Kjeldsen & 
Lars Kjeldsen, 5591 Gelsted, Danmark

Resultater søndag den 16-06-2019
Bedst i Racen – BIR
Kaimon Gerheil Earth Wind And Fire, ejer Nicole 
Hecksher Olsen, 2840 Holte, Danmark
Opdrætter: Moonica Randmaa og Gerly-Reili 
Ereline Ee-79744 Estland

Bedst i modsat køn – BIM
Italiantouch-Othelia-Majasdaughter, ejer Janne 
Kristin Ekse, NO-2005 Rælingen Norge
Opdrætter: Mari Anne Braaten Norge

Bedste baby
Støttrup’s Athos, ejer Birgit Støttrup, 8380 Trige, 
Danmark
Opdrætter: Birgit Støttrup 8380 Trige, Danmark

Bedste hvalp
Cafridas Victoric Veni Vidi Vici, ejer Vigdis Løken 
& Ole Einar Løken, Norge
Opdrætter: Vigdis Løken, Ole Einar Løken Norge

Bedste veteran
Amazing Tiklo’s Balu Magic, ejer Gitte Høy Niel-
sen, 7200 Grindsted, Danmark
Opdrætter: Tine Kloster,7400 Herning, Danmark

Barn & Hund lørdag den 15-06-2019
Vinder i klassen op til 8 år (9 deltagere) 
blev:
Lærke Mikkelsen med Liva ejet af Gitte Høy 
Nielsen

Skovlundens Asta, snart 2 år, nyder udsigten fra Skuldelev ås en meget varm dag i april.  
Det samme gør hendes mor, Kronby’s Daisy, 4 år.



13

Nyt fra Udstillingsudvalget

Vinder i klassen 9-15 år (7 deltagere) blev:
Madeline Mikkelsen med Becca ejet af Charlotte 
Tams Skanborg.
Dommer var Camille Holm. 

Næste gang der afholdes Barn & Hund vil være 
i Strib. 
Dommer vil være Aslaug Teislev, som har sagt ja 
til at bedømme jeres børn og hunde. 

Veteranparade på klubudstillingen
Som altid er det et meget stort øjeblik når vetera-
nerne indtager udstillingsringen. Korte historier 
om hundene bliver læst op. Hundene får en flot 
og helt speciel roset. I år var der tilmeldt 10 hun-
de til paraden. 

De ældste Berner der deltog i optoget var:
1.  Bella - Berner Emmas Annabella 11,5 år. 

Bella er ejet af Erik og Karin Nielsen.
2.  Maja – Sporty Future Av Lee Armand 11 år, 

ejet af Mari Anne Braaten
3.  Ofelia – Aslaugs Ofelia 10,5 år, ejet af Aslaug 

Teislev
4.  Bella – Bernerdotte ś Bella, 10 år, ejet af 

Hanne Bank Pedersen
5.  Odin – Pa-Di Sinclairs I´m son of Taboo, 9,9 

år, ejet af Hanne & Hans Grønning
6.  India – Pa-Di Sinclairs Indian Summer 9,9 

år, ejet af Erika Bromose
7.  MilleBille – Amazing Tiklos Balu Magic, 8,8 

år, ejet af Gitte Høy Nielsen
8.  Bjørk – Egelys Bjørk 8,1 år, ejet af Gerda Ha-

gerup
9.  Loppe – Lady Xiera ś Josephine Day, ejet af 

Pia Larsen
10.  Theodor – Lady Xiera ś Junk de Lux 8 år, ejet 

af Eva Larsen

Da finalerne skulle sættes i gang søndag skete 
det i samarbejde med Joanna Gram, hendes 2 
Bernere og en flot vogn. Joanna havde spurgt 
om vi kunne tænke os at få kørt dommerne ind 
i ringen. Vi syntes at det ville være en super 
god ide. På grund af vejret blev det udsat til om 

søndagen og det var et indslag der vakte megen 
glæde hos alle udstillere og ikke mindst vores 
2 dommere.  Joanna gik foran med hundene og 
have fået lov til at bruge Sheilas lille hvalp.  

Vigtige informationer
Udstillingskalenderen  
Udstillingskalenderen for 2020 er offentliggjort 
på hjemmesiden. 

Kommende udstillinger 2019
DKK kreds 11, NORDISK UDSTILLING DEN 
3. AUGUST 2019 I HORNE Hallen, VARDE
Dommer: Birgit Seloy, Danmark

DKK Bornholm, 17. & 18. august 2019. Dom-
mere: Michael Forte Irl, Wencke Eikeseth, 
No. Rønne Stadion Nord. Torneværksvej 1, 
3700 Rønne. Frist Første: 15.07.2019 Sidste: 
22.07.2019 kl. 8.00

DBSK Roskilde, Store Hestedag 7. september 
2019. Dommer Pernilla Sandström, Sverige. Da-
rupvej 19, 4000 Roskilde. Første frist 29.07.2019 
Sidste 05.08.2019 kl. 23.59 

DBSK Slagelse 21. september 2019. Dommer 
Julia Hierner, Sverige. Sørbyhallen, Kirkerupvej 
16, 4200 Slagelse. Frist: Første: 12.08.2019. Sid-
ste: 19.08.2019 kl. 23.59

Det var alt fra udstillingsudvalget for denne 
gang. Og vi vil samtidig benytte denne lejlighed 
til at sige tusind tak til alle jer der har bakket os 
op, kommet med skulderklap, ris og ros og ikke 
mindst tusind tak til den faste skare af trofaste 
hjælpere. Vi har på den ekstra ordinære gene-
ralforsamling meddelt at alle medlemmer i UU 
trækker sig med øjeblikkelig virkning. Vi har 
overdraget alt til bestyrelsen. Vi ønsker for DBSK 
at der hurtig findes et nyt udstillingsudvalg. 

Med håb om at I alle får en dejlig sommer. 
Udstillingsudvalget 
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Avlsbeskrivelsesarrangement i Middelfart

Den 4. maj 2019 oprandt dagen endelig, da vort 
store arrangement skulle løbe af stablen. Forud 
havde vi og en mængde frivillige haft vældig 
travlt. Oprindeligt var planen, at vi, som tidli-
gere, skulle afvikle avlsbeskrivelserne på Berner 
træningspladsen i Odense, men da denne blev 
nedlagt i januar, var dette ikke en mulighed. 
Heldigvis var Aslaug igen vores redningskvin-
de, da hun kunne skaffe et velegnet sted på Lil-
lebæltsskolen i Middelfart. Hotel blev booket til 
vores tyske dommer, Dr Norbert Bachmann, og 

to danske dommere, Birgitte Gothen og Annette 
Bystrup, havde sagt ja til at bedømme de mange 
hunde der var tilmeldt, så egentlig manglede vi 
kun det gode vejr.

Igen måtte vi sande, at det var godt, at de tidlige-
re medlemmer af ASU ville stille sig til rådighed 
med råd og dåd. Berit havde arbejdet hårdt med 
skemaerne og kontakten til Norbert Bachmann, 
Erling tog turen til Middelfart og gennemgik 
sammen med Aslaug faciliteterne, tog billeder 

Nyt fra Avls- og sundhedsudvalget
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og sendte dem videre til os andre, så vi kunne 
planlægge slagets gang på forhånd. Werner hav-
de forberedt sig på at fotografere de fremmødte 
hunde, Gitte stillede med pavillon og computer 
og alle tog deres nap på dagen. Tak til jer alle.

I løbet af morgenen kom de tre dommere. Ef-
ter morgenkaffe med briefing var det tid til at 
få begyndt. De første hundeførere var spændte 
ankommet. Vi fik - trods alle trusler om regn og 
mange kulsorte skyer, der drev over os – et dej-
ligt vejr, så vi måtte lave et venteområde, hvor 
der var mulighed for skygge. 

Erling styrede og sørgede for, at en hund af 
gangen kom ind på prøvearealet. Her blev hun-
den målt og gennemgået nøje eksteriørmæs-
sigt, hvorefter vi gik op på en højere liggende 
græsplæne, der skulle hunden igennem en lille 
forhindringsbane. Banen bestod bl.a. af en pla-
stikpresenning, som den skulle gå over, balloner 
der bevægede sig i vinden fra deres fortøjning, 
klokker og bjælder, der bimlede og til sidst en 

menneskemængde, der bevægede sig tættere og 
tættere på hunden. 

Efter endt dåd skulle hunden fotograferes. 

Afslutningsvis fik hver enkelt hundefører en ud-
førlig beskrivelse med mål og det hele og i flere 
tilfælde en anbefaling om en eventuel partners 
ønskede egenskaber, der kunne kompensere for 
hundens lidt svage sider.

Vi havde en travl men meget lærerig dag. Dom-
merne havde nok at bestille med de 19 hunde 
der blev bedømt på dagen, men gav udtryk for, 
at de syntes rigtig godt om arrangementet. 

Der er ganske sikkert plads til forbedringer, og 
sådan skal det jo også gerne være. De første 
hunde står allerede på venteliste til næste ar-
rangement, så vi må nok konkludere, at avlsbe-
skrivelsesarrangementer er kommet for at blive.

Inge Bibby

Nyt fra Avls- og sundhedsudvalget
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Avlsseminar 28. april 2019 i Slagelse

Oplæg: Helle Sinclair: Egne erfaringer med Gi-
ardia hos hunde.
Oplæg: Birgitte Schøjth: En dyrlæge og dom-
mers tanker om racens sundhed før, nu og i 
fremtiden. 
Drøftelse i plenum: Rase Avls Strategien 
(RAS) 2019 

Det blev en rigtig dejlig dag med mange aktive 
fremmødte medlemmer.
Tak Helle, jeg tror, vi alle blev meget klogere 
på de udfordringer og genvordigheder, en Giar-
dia-smitte i et hundehold kan forvolde.

Birgitte havde på forhånd læst RAS og med ud-
gangspunkt i denne samt hendes egne iagtta-

gelser og erfaringer med racen trak hun en ræk-
ke interessante områder frem, som vi skal være 
opmærksomme på bl.a. i vores avlsarbejde.

Afslutningsvis kom snakken i deltagergruppen 
langt omkring og mundede ud i rigtig meget 
konstruktivt input/inspiration til ASUs fremad-
rettede arbejde.

Stort tak til alle jer der mødte op.
På ASUs vegne

Dorte Hammerich 

Referatet fra Avlsseminaret samt powerpoints 
fra Birgitte kan læses på hjemmesiden.

Nyt fra Avls- og sundhedsudvalget
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Foredrag: Det nye hundeliv 

Hvalpen er flyttet hjemmefra. Hvordan er det nu 
lige med vaccinationer, titertests og alt det der? 
Dyrlæge Jacob Larsen fra Odder Dyreklinik by-
der velkommen på klinikken og fortæller. 

Det foregår torsdag den 29. august kl 18.30. 
Stedet er Odder Dyreklinik, Banegårdsgade 24. 
8300 Odder. 

Det er gratis at deltage. Der bliver serveret kaffe, 
te og kage, og der er selvfølgelig rig mulighed for 
at stille spørgsmål. 

Tilmelding på mail til Inge: inge@bibby.dk se-
nest 25. august. Vi ses!

Foredrag om Malign Histiocytose (HS)  
hos Berner Sennenhunde

Der vil i september 2019 blive afholdt et foredrag i Århus området om HS v. lektor Birgitte 
Damsgaard.

Hold øje med DBSK hjemmeside og FB hvor datoen vil blive ud meldt snarest.

Med venlig hilsen ASU

Nyt fra Avls- og sundhedsudvalget
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Vi har 2 skønne Berner Veteraner og  
dem er vi stolte af

For 9 år og 9 måneder siden var vi så heldige at 
få lov til at Pa-Di Sinclairs Indian Summer skul-
le til Kennel Fruenshøj ved Næstved og Pa-Di 
Sinclairs I’m son og Taboo skulle til Paderup. Til 
juleudstillingen i Strib i 2009 var der bare bry-
dekamp imellem de 2 søskende (de er ud af en 
søskendeflok på 7 hvoraf 4 stadig lever)

Pa-Di Sinclairs Indian Summer (kaldet India). 
Eller Fede Dorit som hun blev kaldt den første 
tid – ja, navnet siger sig selv hvorfor J.

Hun har været den perfekte hund for vores fami-
lie. Da hun flyttede ind hos os i efteråret 2009, 
var det til et hjem hvor der var to Berner i forve-
jen, og de passede godt på hende.

India er roligheden selv, lidt reserveret, hun gi-
der ikke snakke med hvem som helst, men med 
godbidder kommer man meget langt, da hun er 
et stort madøre.

Hun har beriget os med et lille kuld (2) hvor vi 
beholdt en hanhvalp fra, hendes søn Rufus. 

I dag er der stadig 3 hunde i hjemmet, hvor hun 
er den stille og rolige leder.

Hun har været alvorligt syg to gange i sit liv, – 
første gang, spist noget der ikke høre sig til i en 
hundemave, anden gang livmorproblemer, ellers 
ikke noget alvorligt eller bekosteligt.

Historier
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Vores lille kennel blev startet op på hende, hun 
har pt. 9 børnebørn (3 kuld) og vi xxx for at det 
vil lykkes, at hun skal være Oldemor til et kuld 
opdrættet hvor hun selv er født, hos Kennel Pa-
di Sinclair.
India er Mors hund – men højt elsket af alle børn 
og voksne i hendes familie, og har en meget stor 
plads i vores hjerter – hun er og bliver éner for 
os, hun er og bliver Verdens Bedste India.

Pa-Di Sinclair’s I’m son of Taboo (kaldet Odin) 
er en fantastisk skøn hund, lidt stædig ind imel-
lem, men bedre hund få vi aldrig. Vi har haft 
Odin sammen med Fabian, som var hanhund 
med stort H, men det prellede af på Odin og de 
holdt virkelig af hinanden. Det tog også fle-
re måneder inden Odin blev sig selv efter at vi 
måtte sige farvel til Fabian (han blev knap 8 år).  
Nu har vi Louie på 4 år sammen med Odin og de 
kan slet ikke undvære hinanden.

I flere år har vi brugt at tage til Sydfrankrig i 
september med hundene og Odin har virkeligt 
nydt det og kan rigtig godt lide fransk mad, især 
de franske croissanter og det franske beurre. 
Odin ved når vi er på ferie i Sydfrankrig kommer 
han med på restauranter og cafeer hvilket han 
synes er dejligt, og vi synes det er skønt af have 
sådan 2 bernerbamser med på ferie.

I alle foreløbig 9 år og 9 måneder har India og 
Odin holdt kontakten ved lige enten på udstil-
linger eller via KomGladDag som vores kære 
opdrætter Helle & Hans Peter Sinclair har holdt. 

Nu har de 2 veteraner været i Veteranparade i 
2018 og her i 2019 og vi er meget stolte af vores 
2 gamle bernerbamser som er så friske, og håber 
vi kan præsentere dem igen i veteranparaden i 
2020.

Erika Bromose (India) &  
Hanne Dencker Grønning (Odin)

Historier
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Lotus og cancer

Jeg har med denne artikel lyst til at dele lidt erfa-
ringer jeg har gjort mig gennem det sidste snart 
halve år omkring Lotus og hendes formodede 
levercancer.

Nogen kender allerede til vores lille ”kamp”, an-
dre gør ikke, men måske kunne nogen få glæde 
af det vi har oplevet og de erfaringer vi har gjort 
os.

I starten af januar falder Lotus pludselig livløs 
om under leg på en gåtur. I første omgang er 
jeg sikker på, hun er død, hun ligger fladt ned 
på siden og reagerer ikke på hverken min stem-
me eller berøring. Når jeg løfter hendes hoved 
er det helt slapt og falder bare til jorden igen. Vi 
er ikke langt hjemmefra, men hvad hjælper det, 
når man står med over 60 kg. dødvægt.

Jeg går mere eller mindre i panik og begynder at 
ruske i hende og råbe til hende. Hun ligger med 
halvåbne øjne. Det er svært at sige, hvor lang tid 
der går, men vel mellem 30-60 sekunder sene-
re begynder hun at blinke og kommer ganske 
langsomt til sig selv. Hun bliver liggende og sun-
der sig lidt og kommer stille og roligt på benene 
igen. Hun er bleg i slimhinderne, ja nærmest helt 
hvid, men vi trisser stille og roligt hjem. Farven 
vender langsomt tilbage i hendes slimhinder og 
vi kontakter naturligvis vores dyrlæge. Det er 
søndag, og vi bliver enige med dyrlægen om, at 
observere hende resten af dagen og ellers lade 
hende få ro, da hun på det tidspunkt er helt sig 
selv igen. Vi får en tid mandag morgen til blod-
prøve. 

Blodprøven viser, at alle tal er fine med undta-
gelse af hendes blodprocent som var faldet til 
under 30. Normal værdien for blodprocent er 
mellem 37-55. Vi får en tid til bughule- og hjer-
tescanning næste dag, som viser at alt ser fint 
ud, med undtagelse af en plet på leveren som 
vi formoder er cancer, den helvedes sygdom er 
slået til igen hos endnu en berner. 

For at få fuldstændig vished for, om hvorvidt det 
er cancer, skal man tage en biopsi af leveren, 
hvilket både er meget dyrt og også meget risi-
kofyldt, med stor risiko for at forbløde, og hvad 
skal vi egentlig bruge svaret til? Er det cancer, 
hva’ så? Og er det ikke cancer, finder vi så ud af, 
hvad det er?

Historier
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I løbet af de næste 14 dage følger vi hendes blod-
procent tæt, og den bliver langsomt ved med at 
falde. Lotus har yderligere 3 kollaps på ture, 
selvom vi prøver at holde hende i et roligt tempo. 
Hjemme er hun glad og fuldstændig som hun 
plejer. Det ene kollaps sker dog hjemme i vores 
køkken, hvor hun er lidt op og køre, da jeg lige 
er kommet hjem fra arbejde. Vi er i syv sind og 
ved ikke rigtig, hvordan vi skal gribe det hele 
an. Dyrlægen foreslår indlæggelse på KU, men 
det vil vi i første omgang ikke. Blodprocenten er 
stadig for nedadgående.

Min søster siger til mig en dag, hvorfor prøver 
du ikke at give hende cannabis-olie og hestekur. 
Vi har alt at vinde og intet at tabe. Hestekur er 
en urtekur der er udviklet at Rebekka Gadeberg, 
og er godt for mange ting. Blandt andet har fle-
re oplevet succes med kuren i forbindelse med 
cancer, både til hunde, heste og andre dyr. Ja 
selv Rebek kas egen mand, der var dødssyg af 
lymfecancer har oplevet positive resultater med 
kuren. 

Jeg søger straks på nettet efter cannabisolier 
og der er rigtig mange slags, nogen mere rene 
end andre. Efter lang tids søgen, finder jeg det, 
som jeg umiddelbart føler vil være det rigtige 
for Lotus. Jeg får bestilt olie og hestekur og be-
gynder at give det til Lotus. Derudover får hun 
dagligt rå lever samt Peakboost, et andet energi 
præparat der er med til at øge produktionen af 
røde blodlegemer. Hun får også nogle specielle 
kinesiske urter, der skal være med til at styrke 
blodet.

Efter en uge med alle disse ting, er blodprocen-
ten pludselig steget lidt igen, wauuuu. 

Vi fortsætter med alle præparaterne hver dag, 
og langsomt stiger blodprocenten uge for uge, og 
Lotus får mere energi igen, da hun ellers i en 
periode naturligt nok har sovet meget. 

I starten måler vi blodprocent en gang om ugen, 
derefter går vi over til hver 14. dag og igen hver 
3. uge. Efter nogle måneder er blodprocenten på 
over 36, og Lotus kan løbe og lege fuldstændig 
som før. 

Hun er glad og frisk og vil gerne træne, løbe og 
er igen med ude på de lange gåture.

Det skal siges, at alle de ting vi giver hende er 
mega dyrt, men har man sagt A, må man også 
sige B. Alligevel prøver jeg at sætte en hende en 
lille smule ned i dosis af hestekur, i håb om, at 
vi langsomt kan komme ned på halv dosis. På 
det kvitterer Lotus straks med et nyt kollaps, og 
blodprocenten røg på 14 dagen ned under 33. 
Hun har ellers ikke i 5 måneder haft et eneste 
kollaps. 

Jeg sætter hende op til fuld dosis igen, og nu er 
blodprocenten stigende igen. 

Vi har for nylig fået lavet en ny scanning af leve-
ren som viser, at pletten stadig er der, men den 
er ikke blevet større. 

Jeg er fuldt ud klar over, at vi har Lotus på lånt 
tid, ingen ved hvor længe. Det kan være 1 år, 
det kan være 1 måned, men den tid der er gået 
godt kommer ikke skidt tilbage, og så længe hun 
har livskvaliteten skal hun have lov at være her.
Jeg siger ikke, at man kan kurere cancer med 
cannabisolie og hestekur, for det kan man ikke. 
På et tidspunkt bukker hun under, og så må 
vi tage den tunge beslutning. Vi håber dog, at 
Lotus når at opleve sin 8 års fødselsdag til sep-
tember. 

Men måske andre alligevel kan få glæde af at 
læse om de erfaringer vi har gjort os. 

Hvis du er interesseret i at læse mere om heste-
kuren så google ”hestekur” og ”kaffe med Kurt”.

Indsendt af Ulla Hobert
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Opdræt med tro, håb og kærlighed og en stor bunke 
tålmodighed – en lille fortælling om vores D kulds 
tilblivelse 

LØBETID
Den 2.3.2019 kom Laura i løbetid. Faktisk lidt 
før tid - men som altid ventet med stor spæn-
ding og lidt utålmodighed fra vores side. Kuldet 
her ville blive Lauras 2. kuld. I 2018 fik hun sit 
første kuld på 4 dejlige hvalpe, hvor vi desværre 
efter tre dage mistede en lille tæve, der havde 
ligget klemt i livmoderen.  

Inden løbetiden var aftalen med ejeren til han-
hunden, en lækker polsk juniorchampion, på 
plads. 

For at optimere chancerne for drægtighed var 
Laura før løbetid og i starten af drægtigheden 
behandlet for Mycoplasma (bakterier i skeden/
livmoderen), havde fået foretaget den almindeli-
ge bakteriologiske test (som var negativ) og fået 
Herpes vaccinen. For hanhundens vedkommen-
de var der foretaget en sædtest med meget fint 
resultat. 

Når man, som her, vil parre i udlandet, er det 
vigtigt at følge tævens progesteron i blodet, for 
at kunne time afrejsetidspunktet bedst muligt 
i forhold til ægløsningen. Vores dyrlæge anbe-
falede, vi ikke rejste for tidligt, idet tæven ved 
stress kan sætte sin ægløsning i stå, omvendt 
gælder det også om ikke at forpasse tidspunktet 
for optimal parring. Vi foretog derfor den første 
progesteronmåling den 13.3.19 på dag 12. 

Lidt tidligt, men hellere være sikker. Vores egen 
hanhund Viggo plejer at være en sikker og tro-
værdig “sladrehank”, men vi går altid med liv-
rem og seler herhjemme. Så afsted til Ølby dyre-
hospital for første måling. Laura havde indtil da 
blødt moderat (ikke unormalt) og vi forventede, 
at turen ville gå til Polen omkring dag 14-16 i 
Lauras løbetid, hvor hun normalt har ægløsning. 

Målingen viste imidlertid kun et progesterontal 
på 1,3. Viggo havde sådan set heller ikke lovet 
mere ;) Så vi væbnede os med tålmodighed lidt 
endnu og aftalte en ny måling. I ventetiden holdt 
vi nøje øje med Lauras og Viggos småsværmeri. 
Han var interesseret, men ikke fyr og flamme. 
Kvarterets hanhunde viste lidt større interesse, 
men Viggo vidste bedst, da han kender sine pi-
ger. Laura var inviterende hele vejen igennem. 

Historier
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2. Progesteronmåling på dag 14 viste INGEN 
STIGNING? Mærkeligt syntes vi, men dyrlægen 
sagde, at de havde set en del tæver, der udsatte 
deres ægløsning. Sidste sommer (2018) hvor der 
var ekstremt varmt, havde mange tæver udsatte 
løbetider eller helt manglende og mange havde 
desuden resorberet deres hvalpe. Men Laura 
havde IKKE stoppet sin løbetid. Hun blødte sta-
dig, men trak ægløsningen. OK - vi måtte tro på 
dyrlægen og aftalte ny måling. 

3. Progesteronmåling på dag 16 viste STADIG 
INGEN STIGNING. Hun lå fortsat på 1,3. På den-
ne dag blev Laura ved sidste kuld parret. 4. Pro-
gesteronmåling på dag 18 1,3. STADIG INGEN 
STIGNING! Men stadig blødende og inviterende 
overfor Viggo og andre hanhunde. Vi blev nu 
enige med os selv og dyrlægen om at se tingene 
an, før vi foretog en ny progesteronmåling. Vi 
var lidt bekymrede for den lange blødningsperi-
ode, så efter råd fra dyrlægen fik Laura nu lidt 
blodmel drysset over sin mad. Det spiste hun 
med fin appetit. 

På dag 28 var Laura stadig inviterende, men 
blødte stadig lys rød blødning. En ny progesteron 
(den 5!) viste dog ENDELIG en lille stigning til 
1,8. På dette tidspunkt var vore hvalpekøbere 
ved at opgive håbet og ledte efter hvalpe andre 
steder. Flere af vores bernervenner stillede sig 
også tvivlende overfor om parring blev mulig, og 
om det var værd at køre til udlandet, men dyr-
lægen indgød os håb. “Så længe hun ikke har 
trukket løbetiden tilbage, kan hun sagtens få et 
kuld hvalpe. Vi har set tæver føde 8 hvalpe efter 
en løbetid på omkring 28 dage” .

6. Progesterontest på dag 31 viste igen en stig-
ning. Nu var tallet 2,9. Der skete noget! Lauras 
blødning var også mere lys og vandig og hun 
hoppede op for at ville parre. 

7. Progesterontest på dag 32 viste, at vi nær-
mede os ægløsning. Tallet var nu 4,9. Vi aftalte 
med dyrlægen, at vi ville køre til Polen dagen ef-

ter, men at vi først skulle komme forbi om mor-
genen til endnu en måling, så vi var sikre på, at 
Laura ikke havde trukket ægløsningen tilbage.

8 progesterontest på dag 33 viste at ægløsning 
havde fundet sted. Enten om natten eller denne 
morgen. Laura lå på 6,1. Tallet ringede dyrlægen 
til os, mens vi kørte mod færgen. Dyrlægen hav-
de inden afgang givet Laura endnu en Herpes 
vaccine, da den tidligere jo var “udløbet” nu. 

AFSTED TIL POLEN
Vi havde en dejlig varm og noget længere køre-
tur til Polen, end vi havde regnet med, idet der 
var ved at blive anlagt nye motorveje gennem 
hele Polen. Men det slog os nu ikke ud. Vi lod det 
tage den tid det tog og nød flere stop undervejs. 

Af en bernerbekendt havde vi fået anvist be-
stemmelsesstedet. “Lige ved storkereden” sagde 
hun. Og ja - lige der ved vejen med storkereden 
lå kennel Z Deikowej Doliny.  Vi havde aftalt 
med ejeren Teresa Deik, at vi kunne bo i deres 
lille gæstehus, som dog godt kunne være lidt 
koldt, så vi var blevet anbefalet at tage nogle 
varmeblæsere med. Så udstyret med 3 af slag-
sen var det at bo så tæt på hanhunden klart en 
fordel. Vi fik pakket ud og slappet af efter den 
lange køretur. 
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Aftalen var at vi skulle forsøge parring næste 
eftermiddag. Om formiddagen var vi turister i 
Slubsk. Den tætteste by. Laura var da på dag 34 
i sin løbetid. 

TAJFUN OG FRØEN
Da vi så Tajfun blev vi så glade. Han levede til 
fulde op til de billeder, vi havde set af ham og 
han var så sød og rolig. Teresa og hendes mand 
var yderst professionelle, og i løbet af få minut-
ter havde vi den første naturlige parring i hus. 
Mens hundene hang sammen, havde Laura en 
frø på ryggen. På Hinnerup dyrehospital havde 
vi året før lært, at frøer er et frugtbarhedssymbol 
i Japan og på dyrehospitalet her, er det en tradi-
tion, at frøen ligger på ryggen af tæven, mens 
de inseminerer. Da det det virkede på Laura i 
2018, skulle det da gentages denne gang også. 
Så på færgen havde vi købt en sød frø. Efter den 
vellykkede parring bød Teresa og hendes mand 
på suppe og kaffe i deres hus og vi hørte lidt om 
deres kennel. Vi aftalte af prøve endnu en par-
ring næste formiddag. 

PARRING IGEN
Lørdag formiddag på dag 35 fik vi igen en natur-
lig parring, men Laura var knap så villig denne 
gang. Igen var frøen på ryggen i ca. 15- 20 min. 

Da vi gerne ville køre hjem søndag morgen, 
prøvede vi en ekstra parring samme aften, men 
da var Tajfun ikke længere interesseret. I stedet 
gik Laura og mor en tur og kiggede på de man-
ge storkereder langs vejen og fik hilst på flere 

Bernere hos naboer tæt på. Søndag morgen gik 
turen atter hjem til Danmark forhåbentlig lastet 
med små guldklumper! 

VENTETID
Nu kom den lange ventetid. Var Laura drægtig? 
Fra dag 1 efter hjemkomsten sagde Laura nej 
tak til middagsgåturen. Dette forsatte hver dag 
frem til den spændende dag for 1. Scanning. El-
lers viste Laura ingen andre tegn på drægtighed 
ud over at hun sov meget og var meget morsyg, 
men det er Laura nu altid ;) Appetitten fejlede 
ikke noget. 

DRÆGTIG?
På dag 26 efter parring (dag 28 efter ægløsning) 
skulle Laura endelig scannes. HURRA scannin-
gen viste 4 små haletudser (frøen havde lagt 
æg). Dog så den ene noget mindre ud end de 
andre og kunne være ved at blive resorberet. Når 
tæven resorberer sine hvalpe, går de til grun-
de/opløses i livmoderen og man ser ofte ingen 
tegn derpå.  Af denne grund aftalte vi endnu 

Historier
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en scanning en uge efter på drægtighedsdag 
35. Som ventet havde Laura her resorberet den 
mindste hvalp. For at kontrollere de resterende 
hvalpe, blev Laura igen scannet på drægtig-
hedsdag 42. Til vores overraskelse havde hun 
desværre resorberet endnu en hvalp, som ellers 
havde set fin ud. 

DE FØRSTE LIVSTEGN
På dag 51 mærkede vi de første små spark og 
for hver dag blev de tydeligere og tydeligere og 
det var rigtig dejligt, for nu vidste vi jo de levede 
derinde og havde det godt. 

På dag 56 blev Laura scannet igen og hvalpene 
havde det fint og tog pænt på og Laura fik sin 
sidste herpesvaccination. Dyrlægen mente, at  
hun med sikkerhed kunne lokalisere en tæve-
hvalp, men var usikker på kønnet på den anden. 
Det viste sig senere ikke at gå helt som spået. 
Laura havde det også godt, men blev under re-
sten af drægtigheden ved at takke nej til mid-
dagsturen og nogle gange også aftenturen. Hun 
tog på i vægt og omfang og vi kunne begynde 
at se frem til fødslen. 

FØDSEL 
Den sidste uge før termin tog vi Lauras tempera-
tur et par gange dagligt. Hun lå stabilt. På selve 
terminsdatoen dag 63 gravede hun lidt i haven, 
men viste ellers ingen tegn på at ville gå i op-

blokning. Først sidst på dag 64 begyndte hun at 
vise tegn, men fik ingen presseveer. Da Laura ś 
sidste fødsel desværre endt i kejsersnit pga af en 
klemt hvalp, der lå på tværs, valgte vi dagen ef-
ter (dag 65) at få scannet hende igen. Hvalpene 
havde det godt, men hun var ikke helt blokket 
op endnu. Dagen gik og stadig ingen presseveer, 
så om aftenen kørte vi igen til dyrlægen. Her 
kunne dyrlægen mærke at hun var helt blok-
ket op, men at hvalpene var begyndt at dykke 
i hjerteslag og var så store, at Laura ikke hav-
de plads til at føde dem selv. Derfor fik Laura et 
kejsersnit igen, som heldigvis gik fint. Ud kom 
to sprællende, levende kæmpebasser på 740 og 
675 gram - og det var begge hanner! OG DE VAR 
DET HELE VÆRD! 

Det har virkelig været en rutchetur at komme 
igennem. Hårdt for nerver og pengepung J

I dag nyder vi freden og idyllen i hvalpekassen 
og glæder os over hvalpenes udvikling og triv-
sel. 

Tak til Ølby Dyrehospital for jeres ekspertise og 
venlighed. Tak til Terese Deik for aftalen med 
Tajfun. Og sidst men ikke mindst tak min rej-
sekammerat og søster Bonna Zoega for al din 
hjælp og støtte.

Indsendt af Britta Staugaard Mortensen

Historier
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 Anna Andreassen 3116 0400 ● Ditte H. Thorgaard 2536 0794  
                    Inge Bibby 4098 1841 ● Lis Gøtche Østergaard 2144 7822 

Berner Sennen Skue i Østjylland 
Kr. Himmelfartsdag 

den 30. maj 2019 
 
 
Birgit, Ditte, Hanne, Helle, Inge og jeg var utrolig glade for, at så mange Berner-
folk, igen havde lyst til at deltage i Skuet i Østjylland. 
 
Det er blevet en Kr. Himmelfartsdag tradition i berner-kredse og i 2019 var vi 83 
tilmeldte bernere. Skuet blev afholdt ved Fjellerup.  
 
Til trods for dagsregnen var humøret fantastisk, grillen blev tændt og der var 
konkurrencer, amerikansk lotteri og masser af præmier takket være alle vores 
sponsorer. 
 
  

 
BIR og BIM Baby BIM & BIR Hvalp 

Støttrup's Athos & 
Støttrup's Athena 

Berner-Emma's Æ Jerry Sidney &  
Fensholt's Tiga-Lilli 

 
Elin Normannseth (NO), sekretær var Inga Bonnez og ringassistenten var Lilian 
Milek.  
 
Vi er meget glade for, at Elin havde lyst til at komme til Danmark for at dømme 
på Skuet. Stor tak til Lilian, som igen i år har brugt sin Kr. Himmelfartsdag på at 
arbejde på Skuet og en stor tak til Inga Bonnez for en kæmpe indsats. 
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29

Skue i Østjylland

 Anna Andreassen 3116 0400 ● Ditte H. Thorgaard 2536 0794  
                    Inge Bibby 4098 1841 ● Lis Gøtche Østergaard 2144 7822 

 
 

BIR & BIM  
Lady Xiera’s Pepsi &  

Bakkeborgs Berner's Atilla 

BIR Veteran  
Amazing Tiklo's Balu Magic 

 
Barn og hund dommeren og fotograf var Gitte Shur Olsen. Stor tak til Gitte. 
 

 
 
De sidste 3 år har vi genereret et overskud på 23.000 kr. i alt, i år et overskud på 
8.000 kr. Alle pengene går ubeskåret til forskning i Berner Sennen og deres 
sundhed.  
 
Til sidst: Farvel og 1000 tak til Birgit Støttrup, Hanne Grønning og Helle Sinclair 
for deres store indsats i arbejdsgruppen og velkommen til Lis Gøtche Øster-
gaard.  
 
Vi tager gerne imod en hjælpende hånd på dagen. Er der nogen der har lyst, kan 
de henvende sig til en fra arbejdsgruppen. 
 
Vi havde alle en fantastisk dag. 
Vi håber, at se jer alle til Skuet i Østjylland Kr. Himmelfarsdag den 21. maj 2020!
  

 - Anna  
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Resultater fra Skuet i Østjylland 

Kr. Himmelfartdag den 30. maj 2019 
 
 
 
Antal tilmeldte: 83  
Dommer: Elin Normannseth (NO) 
 
Bedst i racen - BIR  
Lady Xiera's Pepsi, Katalog nr.: 43  
 
Bedst i modsat køn - BIM  
Bakkeborgs Berner's Atilla, Katalog nr.: 78  
 
Bedste baby  
Støttrup's Athos, Katalog nr.: 1  
 
Bedste hvalp  
Berner-Emma's Æ Jerry Sidney, Katalog nr.: 7  
 
Bedste veteran  
Amazing Tiklo's Balu Magic, Katalog nr.: 81  
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BABYKLASSE HANNER  
1 SL  BIR BABY  1. Støttrup's Athos 
2 L 

 
2. Støttrup's Arabello 

 
Ikke mødt  3. Støttrup's Armani 

HVALPEKLASSE HANNER  
1 SL  BIR HVALP 7. Berner-Emmas Æ Jerry Sidney 
2 L  6. Harthin's Umberto 

 
Ikke mødt  8. Fensholt's Trofast 

JUNIORKLASSE HANNER  
1 EX  BIK2 24. Berner-Emmas You and Me Yago  
2 EX  

 
16. Brilliant H'Award Amzina Euforija  

3 EX  
 

20. Fensholt's Sigmund 
4 VG 

 
19. Terplinggaard's Kashmir  

 VG  15.Pa-Di Sinclair's Pontoppidan 
 VG 

 
17. Kaimon Gerheil Golden Mr. Black 

 VG 
 

18. Mr. Snork von Romanshof  

 
VG 

 
21. Sirius 

 
VG 

 
22. Terplinggaard's Lasino  

 
VG 

 
23. Fensholt's Rossini 

 
Ikke mødt  25. Bernerhøjen's Falcon 

MELLEMKLASSE HANNER  
1 EX  

 
27. Quantus Forever z Krainy Zeusa 

2 VG 
 

26. Johnson 
ÅBEN KLASSE HANNER  
1 EX  BIK3 34. Nice Leckei van de Klaverhoeve 
2 EX  BIK4 36. Mount Blässis Awarded by Nitro  
3 EX  

 
33. Styleofitaly-Luis-Majashappy 

4 EX   39. Lady Xiera's T- Rex 

 
EX  

 
28. Kannehill's Barney 

 EX  
 

29. Fruenshøj's Adorable Rufus 

 
EX  

 
30. Aslaug's Sixten Sparre 

 
VG  32. Berner-Emmas Well Done 

 
VG 

 
37. Kristianslyst's Dexter  

 VG 
 

38. Terplinggaard's Cody  

 
G 

 
31. Bernerbruket's Xerox  

 
Ikke mødt 35. Hartin's Sheldon of Sheffild  

CHAMPIONKLASSE HANNER  
1 EX  BIK1 BIR 43. Lady Xiera's Pepsi 
2 EX   40. Bernljungens GB's Filur 
3 VG 

 
42. Maestro Jak z Obrazka 

 Ikke mødt 41. Hauff Duok Labas  
GOLFKLASSE HANNER  
1 EX   45. Berner-Emmas Jalthe Amarone D'italy  
2 EX   44. Mount Blässis Awarded by Maximilian  
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BABYKLASSE TÆVER   1 SL  BIM BABY  5. Støttrup's Athena 
2 SL   4. VitaLaVida From Orsina's Land  
HVALPEKLASSE TÆVER  
1 SL  BIM HVALP 13. Fensholt's Tiga-Lilli  
2 SL   9. Harthin's United Miss Saga 
3 SL   10. Harthin's Vilhelmiina 

 
L  11. Fensholt's Tara  

 L  14. Berner-Emmas Æ Jerre Soffi  

 
Ikke mødt 12. Harthin's Utopia  

JUNIORKLASSE TÆVER  
1 EX  BIK3 46. Fensholt's Sigyn  
2 EX   49. Terplinggaard's Lupita  
3 EX   50. Pa-Di Sinclair's Porche  
4 VG  51. YankieDeChokola  
 VG  48. Fensholt's Sif  
 Ikke mødt 47. Kronblommas Clorinda 
MELLEMKLASSE TÆVER  
1 EX  BIK2 53. Harthin's That's My Tiffany 
2 EX   56.  Kristianslyst's Elvira Madigan  
3 EX  

 
60. Champalays Zenobia of Palmyra 

4 VG  59. Listen To Your Heart von Romanshof 

 
VG  54. Queen Vom Oberholzer Frost 

 
G  57. Babuska 

 
Ikke mødt 55. Fensholt's Quickstep  

 
Ikke mødt 58. Fruenshøj's Be Upsi the Blossom 

ÅBEN KLASSE TÆVER   1 EX  BIK1 BIM 78. Bakkeborgs Berner's Atilla  
2 EX   67. Staugaard's Arabella Capella 
3 EX  

 
75. Amazing Tiklo's Crush on You 

4 EX  
 

74. Fensholt's Penelope 
 EX   61. Dixie 
 EX  

 
63. Öreghegyi-Mackó Olivia  

 
EX   66. Möllelyckans Esther  

 EX   73. Duevangs Xigga 

 
EX  

 
77. Amazing Tiklo's Foreign Princess  

 
EX  

 
79. Fantasia Bernenska Dolina  

 VG 
 

64. Cobie 

 
VG  65. Hansennen.s The one and only 

 VG  68. Viva La Vida Z Deikowej Doliny  

 
VG  69. Harthin`s Priscilla Malou 

 
VG  70. Bernerdalens Oh Land 

 
VG  71. Enya 

 
VG  72. Happy New Year iz Bolshogo Doma 

 
G  62. Swisshearts Audreay Hepburn 

 
Ikke mødt 76. Bernerhøjen's Monique  
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CHAMPION KLASSE TÆVER  
1 EX   80. Kristianslyst's Becca 
VETERANKLASSE TÆVER  
1 EX  BIK4 BIR VETERAN  81. Amazing Tiklo's Balu Magic 
2 EX   82. Pa-Di Sinclair's Indian Summer 
3 EX  

 
83. Vipsennen Yasmina  

   
 

   
 

PARKLASSE  
  1 Yago & Inci  Karin Nielsen  

2 Maestro & Happy Henrik Andreassen 
3 Umberto & Tiffany  Maria Harthin Andersen 
4 Quantus & Zenobia Anna Andreassen  
5 Filur & Saga Monica Ø. Rasmussen 

    
    BARN & HUND  

 
 

Barn Alder  Hund 

 
Mia 6 år Inci 

 
Tiffany 6 år Fifi 

 
Julius 8 år Cobie 

 
Lærke M. 8 år Liva 

 
Victoria  10 år India 

 
Lærke R. 11 år Saga 

 
Madeline 11 år Mille 
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Bernerpladsen Als og Sundeved

Årets sensommertur bliver i år i Christiansfeld.

Vi mødes ved Søstrehuset, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld  
lørdag den 14. september 2019 kl 9.45.

Så er der planlagt en 2,5 km lang guidet tur. Og hvis vi er heldige, bliver der 
også tid til at se - og evt købe – en af de flotte Herrnhut-stjerner,  

hvor de originale er håndlavet hos Brødremenigheden i Herrnhut i Tyskland.
Hundene skal selvfølgelig være i snor….

Og når vi skal se kirken bliver det af 2 gange, hvor vi passer hinandens hunde 
udenfor. Vi arbejder på at finde et sted, hvor vi kan grille en pølse bagefter. 

Håber vi finder et sted, hvor der er toilet, og måske overdækket,  
hvis vejret skulle svigte os. 

Husk at medbringe vand til hundene. Og kaffe, the, øl og vand til  
menneskene. Vi sørger for pølser, flutes og andet tilbehør, som sælges til de 

sædvanlige fornuftige priser.

Det er gratis at deltage, men vi vil gerne have tilmeldinger,  
så vi kan få pølser nok med.

Tilmelding skal ske til Lone – klalo@stofanet.dk – 20 46 08 24 eller Grethe – 
julius_samson@hotmail.com – 29 92 18 47 senest den 6. september 2019.  

Vi sender bykort ud til alle tilmeldte. (Foto er fra Ribe-turen i 2017)

Invitation

mailto:klalo@stofanet.dk
mailto:julius_samson@hotmail.com
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Nyt fra Vognkørselsudvalget
Debut for den uofficiel arbejdsprøve på Hasmark

For os i vognkørselsudvalget, der har arbejdet 
med tilrettelæggelse af vognkørselsaktiviteter 
i en længere periode, var lørdag d. 15. juni på 
Hasmark en stor dag. Endelig var det muligt at 
se hvad bernerfolk og deres hunde havde lært.

Der var tilmeldt 7 hunde, som skulle vise de-
res arbejdsevner sammen med deres hundefører. 
Ekvipagerne skulle gennemføre 6 momenter: 

• Forspænding og dommercheck
• Slalom
• T-kryds
• Stopfelt
• Forstyrrende element
• Helhedsindtryk

Der blev vist rigtig flot og koncentreret arbejde. 
Der var flotte præmier - og vist også lidt ære på 
spil i familien Gram J

Joanna Gram delte førstepladsen med Majbrit 
Maagaard og slog dermed sin far Peter Gram i 
den interne familiekonkurrence. J

Der var en dejlig intens stemning rundt om rin-
gen. Hundeførerne var vist ret spændte på, om 
de nu ville klare stopfeltet - den øvelse som vir-
kelig viser, om hunden kan arbejde selvstændigt 
på en kommando.

Der var god underholdning for tilskuerne og helt 
sikkert også stor beundring for hvad disse hun-
deførere formår at få deres Berner Sennen til.

Der blev hørt kommentarer som: ”Hold op, - 
en Berner kan bruges til mange aktiviteter” og 
”Tror da nok lige, at vi skal hjem og øve, så vi 
kan være med næste år!” 

Hovedpræmien - en flot bernertaske - lavet og 
sponseret af Majbrit Maagaard

Resultaterne for den uofficielle arbejdsprøve 
på Hasmark blev således:
1. DK05138/2012 DKCH DKRLCH SECH Lp1 

Lp2 Lp3 Kjær’s Dancing With Charlie. Hunde-
fører: Joanna Gram

2. DK15003/2009 Berner-Emmas Carmen Child 
Of Denzel. Hundefører: Majbrit Maagaard

3. DK14367/2015 DKRLCH LP1 LP2 Berlemo’s 
Aragon. Hundefører: Joanna Gram

4. DK05742/2015 RBM RØM Kjær’s Faith No 
More. Hundefører: Peter Gram

5. DK08296/2015 Kronby’s Daisy. Hundefører: 
Helle Fabricius

6. DK07384/2016 Amazing Tiklo’s Golden 
Glow. Hundefører: Leif Egholm 

7. DK13514/2017 Skovlundens Asta. Hundefø-
rer: Helle Fabricius

Det var en dejlig dag og en dejlig finale på vogn-
kørselsudvalgets arbejde det sidste års tid. Vi 
vil rigtig gerne hjælpe, hvis man sidder med et 
ønske om, at træne vognkørsel med sin Berner 
Sennen. Så kontakt gerne Vognkørselsudvalget 
hvis du ønsker mere information.
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Billeder fra vognkørsels-
arrangementet på Hasmark
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DBSK’S TRÆNINGSPLADSER

Jylland
Als & Sundeved Bent Jacobsen 4035 5190

Nordjylland Pia Lassen Jørgensen 20873854 

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

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

Sekretær
Anna Andreassen
Mail@champalays.dk
Ebeltoftvej 27
8410 Rønde
Telefon: 31 16 04 00

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

Bestyrelsesmedlemmer
Helle Sinclair
pa-di@primanet.dk
Fjellerup Bygade 36, Fjellerup
8585 Glesborg
Telefon: 21 26 00 27

Tenna Ernst
Tennaernst21@gmail.com
Haslehøjvej 33
8210 Århus V
Telefon: 23 25 07 38

Birgit Støttrup
b.stoettrup@hotmail.com
Østervang 25, Spørring
8380 Trige
Telefon: 22 15 78 36

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

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

Erika Bromose
Telefon: 48 36 00 31
bernerdr@hotmail.com

Helle Sinclair
pa-di@primanet.dk
Telefon: 21260027

Finn Katberg
finn.katberg@privat.dk
Tlf. 86276113

1. suppleant
Erling Kolding Jakobsen
ekj@bernerhojen.dk
Baldersbækvej 30
6682 Hovborg

Udstillingsudvalg

Aktivitetsudvalget
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
Medlem 
Inge Bibby
inge@bibby.dk

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

mailto:gittehoy@gmail.com
mailto:Miaemil@gmail.com
mailto:asu@berner-sennen.dk
mailto:inge@bibby.dk
mailto:dortehammerich@gmail.com
mailto:dortehammerich@gmail.com
mailto:bernerdr@hotmail.com
mailto:hoffi_lou@hotmail.com
mailto:hannebank@stofanet.dk
mailto:berner_azuro@hotmail.com
mailto:gittehoy@gmail.com
mailto:Mette_ejsing@yahoo.dk
mailto:gittehoy@gmail.com
mailto:gittehoy@gmail.com
mailto:finn.katberg@privat.dk
mailto:bernerdr@hotmail.com
mailto:bb@berner-sennen.dk
mailto:inge@bibby.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
03.08.2019 Varde 

Horne Hallerne 
Stadionvej 21, 
Horne, 6800 
Varde

Birgit Seloy, DK DKK Udløbet

17.08.2019 Bornholm Michael Forte, IRL DKK Udløbet
18.08.2019 Bornholm Wencke Eikeseth DKK Udløbet
07.09.2019 Roskilde 

Store Hestedag
Pernilla Sandstrøm, 
SE

DBSK Første: Udløbet  
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
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Udstillingskalender 2019

Dato Sted Dommer Arrangør Tilmeldingsfrist
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 2019

Lucy (Pa di Sinclairs Patrizia) 1 år, på tur i Hedeland

PL JCH QUANTUS FOREVER z Krainy Zeusa og  
MADAME DE POMPADOUR z Krainy Zeusa  

· Kalø Slotsruin
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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.
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Billeder

Billeder

Stemningsbillede fra Hasmark

Aya og Arvid af ElverEgebo,  
4 uger gamle, balance-stimuleres

Tosca (Tykhøjet Gård’s Fiona) får en snak  
med lille Karla (Tykhøjet Gård’s Joy)

Fejring af 2 X Champion i Roskilde maj 2019
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Billeder

Stemningsbillede fra Hasmark

Jalthe gir den som strandløve PL CH Maestro Jak z Obrazka



Afsender
Mia Lund Madsen, Kærsgårdvej 21, 5464 Brenderup
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