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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
Rufus (Balthazar af Orø) på ferie ved Gre-
nen, Skagen. Indsendt af Lajla Brokholm

Begrundelse
En smuk hund, en smuk dag, et smukt sted i 
Danmark.  Jane

Bagsiden
Champalays ZENOBIA OF PALMYRA og 
Champalays AROMATIX CARDAMOM 
(Luna. Indsendt af Anna Andreassen

mailto:Miaemil@gmail.com
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Nyt fra bestyrelsen 

Nyt fra bestyrelsen 

Vi har desværre måtte aflyse både STORE HE-
STEDAG og HUND I FOKUS, da vi manglede 
hænder til at hjælpe. Vi har lavet et menupunkt 
på klubbens hjemmeside der hedder ”vi mang-
ler hjælp” http://berner-sennen.dk/aktiviteter/
vi-mangler-hjaelp/ Her vil de arrangementer 
med videre, vi mangler hjælp til, blive slået op. 
Så har du lidt tid i overskud, så meld gerne ind.

Helle Sinclair og Gitte Høy har tilbudt at være 
udstillingsansvarlige. Vi ønsker stadig medlem-
mer, der kunne tænke sig at være i et udstil-
lingsudvalg. Er dette noget for dig, så tag endelig 

kontakt til bestyrelsen, og/eller en af de udstil-
lingsansvarlige.

Bestyrelsen har udarbejdet et årshjul for besty-
relsen. Det kan ses på hjemmesiden: http://ber-
ner-sennen.dk/klubben/aarshjul/

Vi har stadig fokus på økonomi og vi arbejder 
på, at lave en ”forslagskasse” på hjemmesiden, 
hvor I medlemmer kan komme med forlag til ar-
rangementer, foredrag og lignende.

På bestyrelsens vegne 
Monica 

Penelope, Fantasia og Afrodite er nogle rigtige  
vandhunde – de elsker deres svømmetræning Fra Fensholt’s U-kuld. Født 13. august 2019.

http://berner-sennen.dk/aktiviteter/vi-mangler-hjaelp/
http://berner-sennen.dk/aktiviteter/vi-mangler-hjaelp/
http://berner-sennen.dk/klubben/aarshjul/
http://berner-sennen.dk/klubben/aarshjul/


4

Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

Så er vi kommet i gang med efteråret og der har 
godt nok været nogle våde dage her til start…. I 
skrivende stund er der dog dejligt solskin og så 
er der jo ikke noget at klage over.

Til dette blad har vi denne gang fået en del bille-
der og et par historier – så stort tak for det.
Ikke så meget mere herfra andet end at ønske jer 
alle et godt efterår.

Næste blad bliver også årets sidste – med dead-
line den 20. november – bladet udkommer i de-
cember.

Mange hilsner Nefer

HUSK
Deadline for materiale til næste blad er 20. 
november. 
Materiale sendes til bb@berner-sennen.dk

Penelope, Fantasia og Afrodite er nogle rigtige vandhunde – de elsker deres svømmetræning

MADAME DE POMPADOUR z Krainy Zeusa Vollenweiders’ Fiona øver sig i at spille ”Alley Cat
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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
26.12.07 Tæve Berner-Emmas 

Annabella
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
11.04.09 Tæve Glade Bernere Vanilla
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
20.06.09 Tæve Bernerdotte's Bella
01.09.09 Tæve Von-Pedersen's Anabell 

Daisy Læsø
01.09.09 Han Von Pedersen's Alonso 

Kejzer Hektor
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

Født Køn Navn
15.09.09 Tæve Pa-Di Sinclair’s Indian 

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

Anastacia
22.10.09 Tæve Amazing Tiklo's 

Angelina
22.10.09 han Amazing Tiklo's Armani
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 Tæve Lady Xiera's Fancy 

Chambers
22.03.10 Tæve Duevang's Vallmo
31.03.10 Tæve Lenesberner Turkis
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
20.04.10 Tæve Jasmin
05.05.10 Han Corcanis ask Alto
08.05.10 Tæve Berner-Emmas 

Esmeralda Of Notredame



6

Still going strong

Født Køn Navn
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
24.06.10 Han Kjær's Here Comes The 

Sun
17.09.10 Tæve Lady Xieras Ishana
17.09.10 Han Lady Xieras Intermezzo
17.09.10 Han Lady Xieras Inkognito
17.09.10 Tæve Lady Xieras Impala
18.09,10 Tæve Bernerhøjen's Larissa
05.10.10 Tæve Amazing Tiklo's Balu 

Magic

Født Køn Navn
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
27.07.11 Tæve Pa-Di Sinclair's Leia The 

Princess
27.07.11 Han Pa-Di Sinclair's Luke 

Skywalker
27.07.11 Tæve Pa-Di Sinclair's Lady 

Guinevere
27.07.11 Han Pa-Di Sinclair's Lancelot
13.09.11 Han Bernermåla Ockie

Jalthe og Leckie sammen med mor i den skønne natur omkring Dueodde på Bornholm
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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
37440/83 Castor 11 år 11 1/2 mdr.

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.

01556/99 Limogården's Signe 11 år 1 mdr.

12777/2000 Tertzo's Dee-Dee 11 år 5 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.
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10+ listen

Reg.nr Stambogsnavn Alder
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.

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

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.

13350/2006 Duevang's Tarzan 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.

DK09728/2007 Zakili’s Björk 12 år 4 mdr.

DK10881/2007 Habari's Seven Up For Miss Sofie 10 år  9 1/2 mdr.

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

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

DK21909/2007 Fløjholmen's Walter 10 år 9 mdr.

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

DK01903/2008 Bernerhøjens Venessa 11 år 11 mdr.

DK04618/2008 Sund Brusgaard Garbo 11 år 4½ 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 4 mdr.

DK07607/2009 Favitea's Beauty 10 år 17 dage

DK07609/2009 Favitea's Bianca 10 år 5 mdr.

DK09588/2009 Tertzo's Live To Tell 10 år 11/2 mdr.
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget

Selv om der stadig er flere måneder til Hasmark, 
så er der allerede ansøgt om at holde lukkede 
prøver i Rally og LP. Rallyprøven er allerede 
godkendt og er åben for tilmelding. Vi afventer 
stadig godkendelse af LP-prøven. Der er endnu 
ikke sat dommere på.

Vi efterlyser medlemmer fra Fyn og Sjælland, 
til at være en del af aktivitetsudvalget. Pt er vi 

3 medlemmer fra Jylland, og der er ingen tvivl 
om at det vil gøre det nemmere at få arrangeret 
aktiviteter i hele landet hvis vi er bedre repræ-
senteret.

Og så endnu en gang en opfordring til jer med-
lemmer om at henvende jer med forslag til akti-
viteter. Vi kan ikke få alle ideerne selv, så vi er 
afhængige af jer og jeres gode ideer.

Kennel champalays

Harry har fået øjenkontakt med et føl i  
Lisbjerg Skov i Aarhus N. 

Baby Ruby (Berner Fluffens Brandy) og  
Mila (Scarlett van het Bartholomeushuis)
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Nyt fra Udstillingsudvalget

Nyt fra Udstillingsudvalget

Når dette blad er på gaden, er der bare én udstil-
ling tilbage i 2019 i DBSK-regi der kan tilmel-
des til – nemlig juleudstillingen i Strib. Traditi-
onen tro vil der på denne udstilling være Barn 
& Hund-konkurrence i 2 klasser – børn til og 
med 9 år og børn fra 10 til 15 år. Julie Hegelund 
har sagt ja til at være dommer i konkurrencerne. 
Tak for det, Julie. Der vil være tilmelding på sel-
ve dagen inden kl. 11.00.

Vi vil i år lave et julelotteri og modtager gerne 
sponsorgaver (juleservietter, en lille sød ju-
le-tingest, en pose jule-kaffe eller -te eller lige 
hvad du finder på) Skriv til Helle Sinclair på pa-
di@primanet.dk)

For at få ryddet op i vores præmielager vil delta-
gerpræmier på efterårets udstillinger være krus, 
muleposer m.v. fra jubilæumsåret i stedet for en 
præmiebon.

Store Hestedag, Roskilde
Den første udstilling i vores regi var Store He-
stedag, Roskilde søndag d. 8. september hvor 47 
hunde havde sat hinanden stævne på Roskilde 

Dyrskueplads – en ny location for en DBSK-ud-
stilling. Til trods for et forholdsvis lavt tilmel-
dingstal gav udstillingen et overskud på godt 
kr. 6000,-. Tilbagemeldingerne fra deltagere på 
udstillingen er, at området egentlig var ok og 
der var en god stemning, men ringen var lille og 
ujævn og det var lidt besværligt med adgangs-
billetter. Adgangsbilletter til tilskuerne var des-
uden ret dyre. Stor tak til Bent og Vivian Olsen, 
Susanne Kramer og Nicole Hecksher for jeres 
hjælp med udstillingen. 

Vi går i tænkeboks om arrangementet skal gen-
tages.

Slagelse
I skrivende stund er der en god uge til denne 
udstilling, hvor tilmeldingstallet er 78 hunde. I 
år vil der både være Newfoundlandklubben og 
Dansk Berner Sennen Klub på stedet. 

Nyborg 2020
Vi har fuld gang i detaljeplanlægning af udstil-
lingerne i 2020 med Nyborg som første klubud-
stilling. Vi har fundet et team som varetager op-

Leckie og Jalthe i Svanneke på Bornholm

mailto:pa-di@primanet.dk
mailto:pa-di@primanet.dk
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Nyt fra Udstillingsudvalget

T-SHIRTS.  KRUS.  CAPS.  SKILTE.  BAMSER.  ST ICKERS.  HUER.  LAMPER.

www.bernershoppen.com

SE VORES STORE UDVALG I 

SAMT  EN  MASSE  ANDRE  T ING  T IL  DIG  OG DIN  HUND

gaven med at fejre hitlistehundene. Tak til Maya 
Wulffsberg, Lone Danielsson og Tine Kloster for 
at tage opgaven – vi glæder os til at se, hvad I 
finder på. Vi har desuden sat et hold som hjælper 
med opsætning og oprydning i forbindelse med 
Nyborg-udstillingen. Tak til Mona Bundgaard og 
Finn Katberg samt Charlotte Tams Skanborg og 
Kristian Zacho Skanborg.

Slagelse 2020
Næste klubudstilling efter Nyborg bliver en 
udendørs udstilling i Slagelse d. 26. april 2020. 
Den dommer som oprindelig var inviteret blev 
forhindret og vi var dermed frit stillet til at lave 
andre planer. Vi har valgt at lægge udstillingen 
udendørs, da det sparer en del penge i halleje og 
har inviteret en ny dommer, som vil blive an-
nonceret på hundeweb og udstillingskalenderen 
på hjemmesiden når aftalen er i hus.

Hasmark 2020
Mandag d. 13. januar 2020 kl. 9.00 sidder de 
gæve folk fra Hasmark Strand Camping klar 
ved telefonerne og modtager reservationer på 
campingvogne og hytter. Det vil være muligt 
at booke én enhed pr. opkald, når der ringes 
til Hasmark. Ring på: 64 82 62 06. Hvis der er 
stemning for at der holdes festmiddag i Valhalla 
(campingpladsens festlokale) lørdag aften, sø-
ger vi en primus motor til dette arrangement.

Bornholm 2020
Af andre tiltag for 2020 kan vi nævne en klub-
udstilling på Bornholm fredag d. 14. august – før 
DKK’s dobbeltudstilling. Vi har set, at der har 
været en stigning i tilmeldingstallene for Berner 
Sennen på Bornholm-udstillingerne de sidste år. 
Derfor vil vi gerne tilbyde en klubudstilling til 
alle dem der tager rejsen til Bornholm. De udstil-
lingsansvarlige er alligevel på Bornholm, så der 
vil ikke være udgifter til transport af os.

Aars 2020
I Aars 2020 har vi valgt at lave en dobbeltudstil-
ling – bl.a. for at tilgodese de nordjyske udstil-
lere. Vi har lavet en aftale med Newfoundland-
klubben om, at dele dommer Maija Heinilä fra 
Norge den ene dag og så glæder vi os til at sige 
velkommen til Maria Harthin Andersen, som får 
sin dommerdebut i klubregi dag to i Aars. Stort 
tillykke til Maria med bestået dommeruddan-
nelse. 

Strib 2020
På nuværende tidspunkt forventer vi at afholde 
Juleudstillingen på vanlig vis.

Vi arbejder godt med planlægning af 2021 og 
har nogle nyheder i støbeskeen. Mere herom i 
første halvdel af 2020.

Med venlig hilsen
Helle Sinclair og Gitte Høy Nielsen
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Nyt fra Avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra ASU

ASU inviterede i august 2019 til et foredrag ved 
Dyrlæge Jacob Larsen fra Odder Dyreklinik: Det 
nye hundeliv omhandlende blandt andet hval-
pens første tid hos sin nye familie, vaccinatio-
ner, titertest mm. Der var desværre kun få til-
meldinger, hvorfor arrangementet blev aflyst. 

Jacob Larsen vil gerne stille op igen – ASU opfor-
dre derfor medlemmerne til at byde ind med em-
ner, som det kunne være interessant at få belyst 
af Jacob – kontakt Inge Bibby.

I skrivende stund (10.09.19) er der 26 tilmeldte 
til Birgitte Damsgaards foredrag om HS den 28. 
september i Aarhus og der kommer helt sikkert 
flere tilmeldinger. ASU holder udvalgsmøde ef-
ter foredraget.

Foreløbig aktivitetsplan for 2020: ASU arrange-
re igen et Avlsbeskrivelsesarrangement, da der 
har været stor efterspørgsel blandt medlemmer-
ne for dette. ASU planlægger ligeledes et avls-
seminar, som denne gang afholdes vest for Sto-
rebælt, eventuelt i kombination med et fagligt 
oplæg om kejsersnit. 

Finn Katberg har valgt at forlade udvalget og 
vores 1. suppleant Erling Kolding Jacobsen er 
derfor trådt ind i ASU som medlem. Inge fort-
sætter som formand, Dorte er sekretær, Erika og 
Erling er valgte medlemmer og Helle er medlem 
indsat af bestyrelsen.

På ASUs vegne 
Dorte Hammerich

Nyt fra Avls- og sundhedsudvalget

Den lille havfrue alias Barney, Imra søen Hallingdalen Norge
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Nyt fra Avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra Avls- og sundhedsudvalget

ASU invitere til besøg på KU Sund  
– foredrag og rundvisning

Maja Louise Arendt, Lektor og Annemarie T. Kristensen, Professor
Sektion for Medicin, Onkologi og Veterinær Klinisk Patologi

vil fortælle om HS status og hvordan det er gået med forskningen baseret på indsendt blod og 
vævsprøver fra vores Bernere, samt fremadrettet mulighed for samarbejde om forskning.

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 11. januar 2020 kl. 11:30

Praktiske informationer udmeldes på hjemmesiden/FB samt i næste nummer af Berner Bladet.

På ASUs vegne
Dorte Hammerich

Berner Emmas Æ Jerre Sidney ( Madiba) Chewbacca 16 mdr
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Historier

Kære Berner Bladet 

Min far (Søren Johannessen) modtager bladet 
(det min mor der skriver for mig) og jeg kunne 
godt tænke mig at overraske ham med mit bil-
lede i bladet. 

Min mor og far blev gift den 4.maj 2019 og jeg 
var både blomsterpige og ringe bærer. 

Det var så skøn en dag og alt var arrangeret så 
jeg kunne være med hele dagen.

Håber et af mine billede kommer med i bladet.

Mange sommer hilsner 
Meika – snart 10 år (22/11-19

Historier
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Historier

Ilddåb som opdrætter

Jeg vil gerne dele vejen til og oplevelserne, med 
mit første kuld hvalpe med jer.

Staugaard ś Arabella Capella/Cookie blev født i 
april 2016 i et kuld på 8 (10), hos Kennel Stau-
gaard. Og jeg var så heldig at Britta og Claus 
Staugaard Mortensen betroede den skønne og 
livsglade tæve til mig.

Jeg har taget DKK ś opdrætteruddannelse og fået 
kennelmærke, gået på en masse kurser og fore-
drag, og spurgt mig frem, for at være så godt 
forberedt som muligt.

Specielt Helle Sinclair har nok ment, at jeg var 
den nye Spørge Jørgen, og jeg takker hende for 
hendes tålmodighed og at hun har delt hendes 
viden med mig.

Jeg var meldt på et Seminar i juni 2018 med Pat 
Hastings, hvor man måtte tage sin hund med 
til vurdering, og der var også mulighed for at 
få vurderet hvalpekuld. Jeg havde meldt Cookie 
til vurdering, men jeg var lidt betænkelig ved 
at skulle have Cookie op på bordet og offentligt 
vurderes foran ca. 200 erfarne hundefolk, vi ved 
jo hvordan snakken kan gå J

Men jeg fik opbakning af dem jeg sad med, og 
det var så stor en optur, fordi Pat Hastings var 
meget tilfreds med min lille småkage/Cookie – 
Hun sagde, at hun var så tæt på perfekt som 
man kunne komme. Så det var ikke nemt at 
kører bilen hjem, for armene var helt oppe over 
hovedet J

Så gik den næste tid med at finde en hanhund til 
Cookie, hvor jeg også havde Helle Sinclair med 
indover. Og valget blev Grethe og Bent Jacobsens 
Nice Leckie Van de Klavenhoeve.

Endelig kom Cookie i løbetid, og hun blev parret 
midt i oktober 2018, med to fine parringer, og 
så kom den søde og lange ventetid på, om hun 
var drægtig.

Hun blev scannet på 29. drægtighedsdag og 
dyrlæge Camilla Duffield ved Dyrlægegruppen 
Frijsenborg scannede og talte og talte frem og 
tilbage, og jeg tænkte det er da de samme fire 
bobler hun tæller J Camilla sluttede så af med 
at sige ”der er i hvert fald otte hvalpe og nok 
også ti… måske flere”. Jeg tænkte, at der måske 
var nogle af hvalpene der blev absorberet inden 
fødslen eller måske der ville være nogle dødfød-
te, for jeg syntes godt nok det lød af mange.

Cookie voksede stille og roligt, og var fuld af 
power lige indtil de sidste 14 dage inden fødslen.
Jeg tænkte, at jeg ville gå med livrem og seler, 
når nu det var mit første kuld, og når der må-
ske var så mange hvalpe inde i lille Cookie, så 
Cookie blev også røntgenfotograferet på dræg-
tighedsdag 56. Og nu talte dyrlægen 12 hvalpe, 
og Camilla forberedte mig på at Cookie nok ikke 
kunne klare/holde til at føde dem alle selv, så jeg 
skulle forberede mig på, at dette nok ville ende 

Historier
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i et kejsersnit. Da hun havde termin d. 20. de-
cember, undersøgte jeg hvor og hvilke dyrlæger 
der havde vagten de forskellige dage, så vi ikke 
skulle kører alt for langt.

Om morgenen d. 19. december, kunne jeg se at 
Cookie begyndte at gøre sig klar, gav Helle et 
kald, og vi blev enige om at hun skulle kommer 
først på eftermiddagen, med mindre det tog mere 
fart.

Helle kom og vi fik et kop kaffe, og så sad vi 
ellers bare og nussede med Cookie, for nok som 
alle andre var hun mest tryg og rolig, når vi var 
ved hende. 

Ca. 21.30 tiden fik hun presseveer, og den første 
hvalp var på vej, men med bagenden først, så 
Helle hjalp hende og den første hvalp kom til 
verden. Der gik så en lille halv time inden den 
næste ville se dagens lys, men den drillede lidt, 
så vi var ude og gå/løbe med hende, og Helle 
havde et par finger oppe for at mærke efter den, 
og Helle kunne mærke den, men ikke få ved 
den. Da der var gået næsten to timer uden hval-
pen kom videre, ringede jeg til Anicure i Viby 
J, og efter megen overtalelses og oplysning om 
hvor dyrt et kejsersnit ville være, fik vi lov til 
at komme. Og Helle puttede den første fødte ind 
under trøjen. Og havde den der hele tiden til vi 
var hjemme igen.

Da vi ankom til Anicure blev Cookie, undersøgt 
og operationsstuen blev gjort klar, og en ekstra 
kirurgisk dyrlæge var tilkaldt, fordi vi havde op-
lyst hvor mange hvalpe der var i hende. Efter ca. 
to timer kom de så ud med to kasser hvalpe, som 
vi skulle nusse og holde varme, imens de luk-
kede Cookie sammen igen. Da de kom ud med 
hvalpene, spurgte vi næsten i kor, hvor mange 
blev det så til???

13 med den Helle har under blusen!

Jeg var lige ved at dejse rundt, sådan ligesom 
man ser i film, når lægen kommer ud og siger, 
at det var trillinger :-) Der var dog en lille bit-
te tæve, som havde lagt noget i klemme, så 
bagbenene var lidt ”defekte”, men jeg valgte at 
dyrlægen skulle give den fred, for den ville ikke 
kunne klare sig imellem alle de 12 andre sunde 
og friske hvalpe, ligeligt fordelt med 6 hanner 
og 6 tæver.

Så vi fik betalt og så gik turen hjemad, og selv-
om Cookie var lidt groggy oven på operationen, 
så tog hun sig rigtig godt af hvalpene. Jeg tror 
det betød meget at den første hvalp havde diet 
ved hende inden, så hun ikke bare vågnede op 
til sådan en flok hvalpe.

Helle hjalp med at få dem vejet og sat hæklede 
halsbånd på, og da der var ro på, kørte Helle 
hjem til en velfortjent søvn.

Næste formiddag kørte vi ned til Frijsenborg 
Dyrlægerne for lige at få Cookie og hvalpene 
tjekket igennem- for haleknæk, ganespalte osv.
 
Vi fik at vide, at vi skulle supplere med lidt sut-
teflaske, og vi gav dem nok lidt for meget med 
sutteflaske, for Cookie havde rigtig meget mælk, 
og hvalpene fik ikke tømt hende nok, så på tred-
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je dagen fik Cookie brystbetændelse. Mig afsted 
med hende til Anicure igen (fordi det var en søn-
dag), men de syntes ikke helt det var så slemt, 
så hun fik bare en sprøjte til at sætte mere gang 
i mælken og så skulle hvalpene bare sutte, men 
otte timer efter, måtte jeg afsted med hende igen 
til Anicure, fordi hun havde 40,9 i feber og var 
lige ved at gå i chok. Så fik hun noget antibiotika 
og jeg skulle lægge varme omslag på de to patter 
og massager dem, og så skulle hvalpene have 
lov at sutte alt det de kunne. Det blev et mindre 
logistik arbejde der gik i gang, med at dele dem 
op i tre hold af fire hver, alt efter vægten.

Der skulle dog tre gang antibiotika kure til inden 
vi fik bugt med brystbetændelsen.

Det var en hård tid de første tre/fire uger, for jeg 
skulle jo op hver tredje/fjerde time og lægge dem 
til efter vægt (de blev vejet hver morgen og så 
blev holdene sat). De fire mindste blev lagt til de 
bedste patter, og de fire mellemste lagt til sam-
men med, når de så var mætte blev de skiftet ud 
med de fire største. Da de så begyndte at spise 
mere og mere selv, og fik mindre og mindre mælk 
så begyndte jeg at føle jeg kunne nyde dem. Og 
hvor var det bare en fantastisk oplevelse at føl-
ge alle de små uldtotter hvordan de legede med 
hinanden og voksede alt for hurtigt. Pludselig 
var det jo ved at være tid til de skulle hjemmefra, 
det var godt nok en hårdt at tænke på.

Jeg havde inden jeg vidste at Cookie var dræg-
tig, meldt mig til endnu et seminar med Pat Ha-
stings (denne gang på Sjælland) og da Cookie 
viste sig at ville have et kuld hvalpe på 8 uger 
i den weekend Pat Hastings-seminaret blev af-
holdt, tilmeldte jeg kuldet til hendes evaluering. 
Så der blev lejet et sommerhus i Korsør, og vi 
drog afsted til hvalpevurdering om fredagen 
(selve seminaret var lørdag og søndag, men Pat 
Hastings ville gerne vurdere kuldet i fred og ro, 
så hun kunne forberede sin gennemgang af kul-
det om lørdagen). Der skulle være kommet 3-5 
kuld hvalpe, men det endte med at det kun var 
mit kuld der kom, men der var jo så også nok 
hvalpe at se på.

Alle hvalpe blev gået igennem to gange, og vi 
der var mødt op, fik en helt suveræn undervis-
ning og forklaring på hendes metode.
Det var en helt fantastisk mulighed og oplevelse, 
hvor vi også blev undervist i hvordan hun vur-
dere og giver point til hver hvalp. 

Man skal blot være klar på, at alle kursister vil 
høre og se hvilke evt. fejl og god ting der er ved 
hver hvalp. Men med åbenhed og ærlighed kom-
mer man jo også længst J

Historier
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ADVARSEL: Der kommer lige lidt pral nu. 
Pat Hastings, har vurderet over 40.000 hvalpe, 
og hun havde sjældent oplevet så godt og har-
monisk et kuld som mit, så det skulle jeg klappe 
mig selv på skulderen over.

Normalt vil der være 40 til 60% af et kuld, som 
skal/burde sælges som familie hund – fordi det 
ikke er anbefalet at bruge dem til udstilling eller 
avl. Men i mit kuld var der kun ÈN hvalp som 
ikke var anbefalet til udstilling eller avl, og der-
for ville være en rigtig god familie hund. 

Jeg havde oplyst mine hvalpekøberne, om at det 
var mig, som fordelte hvalpene og at de først vil-

le få besked om hvilken hvalp der ville passe 
til lige netop dem, efter hvalpetesten af Mona 
Bundgaard og Tine Boutrup som 7 ugers og vur-
deringen af Pat Hastings som 8 ugers.

Det var meget værre end jeg havde forstillet mig, 
at skulle sende de skønne små uldtotter ud til 
deres nye familier, der går mange tanker igen-
nem hovedet og de nu passer godt på dem osv. 
Men jeg syntes at jeg har været rigtig heldig at 
finde nogle rigtig gode hjem til dem alle, og jeg 
bliver så glad hver gang jeg får en lille hilsen og 
billeder fra dem, det er skønt at følge lidt med på 
sidelinjen.

Kennel Støttrup/Birgit Støttrup

Historier
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Skue I Syd

Skue I Syd blev i år afholdt lørdag d. 31. august 
på én varm dag ved Notmark gl. skole i Not-
mark.

I år havde vi 59 tilmeldinger fordelt på 10 i rally 
klasserne – 9 i Lp klasserne og 40 til udstilling.

Alt i alt tilfredsstillende efter en træg start på 
tilmeldingerne og én slutspurt hvor vi lykkedes 
med at komme op over vores ønskede mål med 
hensyn til antal tilmeldinger.

Vi er meget glade for jeres opbakning og dejligt 
at vi kan samle jer hernede i det Alsiske.

Vi har besluttet at flytte skuedatoen til hen først 
på året, så Skue I Syd finder sted næste gang lør-
dag d. 2. maj 2020 også ved Notmark gl. skole.

Selve arrangementet forløb tilfredsstillende med 
de udfordringer der altid kommer på sådan en 
dag. Vi oplevede en god stemning blandt jer alle, 

snakken gik, der blev klappet af hinandens re-
sultater og præstationer – det skal I have mange 
tak for det, det løfter lige det hele. 

Ellers er vi bevidste om de ting som kan forbed-
res, og vi fortsætter med de ting, som vi mener 
at vi er gode til.

Vi håber at I alle har haft en god dag, og forhå-
bentlig ses vi næste år, vi er i hvert fald klar.

Mange Berner Potedask fra Skue I Syd 
Træningspladserne i Syd

Nørbølling og Als/Sundeved

Resultater fra Skuet skal i også have:
Lp klasse 1:
1. Leading Angel’s Halleluhja
2. Hansennen’s The One And Only
3. Merlin von Nordlicht für Notfelle
4. Kjær’s Here Comes the sun
5. Queen vom Oberholzer Forst 
6. Swisshearts Audrey Hepburn 
7. Skovlunden’s Asta – ikke mødt

Lp Begynder:
1. Mihofka’s Dixie 
2. Terplinggaard’s Hugo 

Rally Ekspert 
1. Kjær’s Faith No More
2. Berlemo ś Aragon

Rally Øvet
1. Rico Suave Av Sennenlio

Rally Begynder
1. Gaia 
2. Bernerhøjen’s Izza The Grateful
3. Berner Bessie’s Georgine Von Nico
4. Hansennen’s The One And Only
5. Swisshearts Audrey Hepburn 

Historier

Bedømmelse
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6. Terplinggaard’s Hugo 
7. Kjær’s Here Comes the sun

Baby klasse Hanner 
1. Maroussia Yannis

Baby klasse Tæver
1. Tykhøjet Gård’s Joline 

BIR Baby: Maroussia Yannis
BIM Baby: Tykhøjet Gård’s Joline 

Hvalpe klasse Hanner 
1. Støttrup’s Arabello
2. Støttrup’s Athos 
3. Bernerfryd’s Born to be Wild Basse 

Hvalpe klasse Tæver:
1. Vitalavida From Orsina’s – ikke mødt

BIR Hvalp: Støttrup’s Arabello

Junior klasse Hanner 
1. Lillemus Gendry
2. Pa-Di Sinclair’s Pontoppidan 

Mellem klasse Hanner 
1. Johnson 

Åben klasse Hanner 
1. Berlemo ś Aragon 
2. Nice Leckei van de Klaverhoeve 
3. Styleofitaly-Luis-Majashappy
4. Rico Suave Av Sennenlio
5. Lady Xiera’s Mister Maverick 
6. Bernerbrukets Xeros
7. Bernerhøjen’s Theis 

Historier

BIK hanner

BIK tæver
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Champions klasse Hanner 
1. Harthin’s Orlando 

Veteran klasse Hanner 
1. Pa-Di Sinckair’s I’M Son of Taboo

BIK Veteran: Pa-Di Sinckair’s I’M Son of Taboo

BIK Hanner:
1. Harthin’s Orlando 
2. Johnson 
3. Lillemus Gendry
4. Berlemo ś Aragon 

Golf klasse Hanner 
1. Berner-Emmas Jalthe Amarone D’italy
2. Kjær’s Here Comes the sun
3. Terplinggaard’s Hugo 

Golf klasse Tæver
1. Kjær’s Faith No More
2. Kronby’s Daisy – ikke mødt

BIR Golf: Berner-Emmas Jalthe Amarone D’ita-
ly
BIM Golf: Kjær’s Faith No More

Junior klasse Tæver
1. Pa-Di Sinclair’s Porche 
2. Berner-Emmas Æ jerre Isolde 
3. Mihofka’s Dixie 

Mellem klasse Tæver
1. Berner Bessie’s Georgine Von Nico
2. Sapho 
3. Daisy Bjørkdotter av Sennenlio 

Historier

BIR og BIM Baby klassen

BIR hvalp
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Åben klasse
1. Swisshearts Audrey Hepburn 
2. Kjær’s Fallulah
3. Hansennen’s The One And Only
4. Bernerfryd’s Alvilda Rosilda
5. Queen vom Oberholzer Forst 
6. Kjær’s Enya
7. Bernerhøjen’s Izza The Grateful

8. Fruenshøj’s Be Upsi the Blossom – ikke mødt
9. Skovlunden’s Asta – ikke mødt
10. Staugaard’s Anemone Filone – ikke mødt

Champion klasse
1. Staugaard’s Arabella Capella 

BIK Tæver
1. Staugaard’s Arabella Capella
2. Swisshearts Audrey Hepburn 
3. Pa-Di Sinclair’s Porche 
4. Berner Bessie’s Georgine Von Nico

BIR: Staugaard’s Arabella Capella
BIM: Harthin’s Orlando 

Der gøres klar

Der arbejdes for sagen
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LP prøve

Rally prøve Rally prøve
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En dejlig forårs tur og gode oplevelser på  
SShk udstilling i Ängelholm maj 2019

Berntiers The Look JK Ängelholm SShk maj 2019 exc. 1/15 ck R. cert BIK 5 

Listen To Your Heart Von Romanshof MK Än-
gelholm SShk Maj 2019 exc 
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Fensholt ś Penelope SShk Ängelholm maj 2019 ÅK exc 4/19

Ängelholm SShk maj 2019 Fantasia Bernenska Dolina ÅK exc. ck 2/19
Dorte Hammerich
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Lørdag d. 28. december 2019 er Bernerpladsen Als og Sundeved vært for årets 
Nytårskur i Gråsten Skov, hvor vi mødes til nogle hyggelige timer.  

Husk at arrangementet er åben for alle klubbens medlemmer og medlemmer af 
klubbens træningspladser. 

Der vil være 2 ruter som tager hensyn til de 2 og 4 benede, og hvor der også er tid til 
snak og pause - og vi nyder under turen den røde liflige drik som plejer at falde i god 
smag hos de fleste. 

Efter turen bliver grillen tændt og der vil sikkert blive hygget og snakket i træhytten, 
mens vi nyder grillpølserne. 
 
Sørg selv for jeres drikkevarer så klarer vi resten - og pølserne, ja de sælges til et 
rimeligt beløb. Husk endelig også vand til vovserne. 

Sidste tilmelding af hensyn til den endelige planlægning er torsdag d. 26. december  
 
Yderligere oplysninger og tilmeldinger  
Bent Jacobsen 
40 35 51 90 
Email: julius_samson@hotmail.com 
 

Vi mødes på parkeringspladsen på 
Felstedvej (vej 481) v. Gråsten skov. kl. 
10.00 

Vi	ses	

Bernerpladsen	Als	og	Sundeved		

Arrangementet er anmeldt 
hos Skov og Naturstyrelsen, 
og vi anser det som en 
selvfølge, at vores hunde 
forbliver i snor under hele 
turen!!  
  

	
	



27

Billeder

Billeder

Lippa (Sarachris Sille)

skønne hvalpe på 3 uger
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Barney på aftentur i Tvedestrand, Norge

MAESTRO Jak z Obrazka og hvalp

Werner Wix Wanted Dearly (Basco)  
på camping i Sverige aug. 2019

Champalays ZENOBIA OF PALMYRA
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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
Monica Østergaard Rasmussen
Monica-joergensen@hotmail.com
Skødstrupvej 169
8530 Hjortshøj
Telefon: 31 43 36 56

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

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
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

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

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

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

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

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: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:gittehoy@gmail.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 2019/2020

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 Klub Tilmelding
13.10.2019 Aars

Aars Messecenter
Messevej 1,
9600 Aars

Mette E. Tufte, NO DBSK Frist:16.09.2019 Kl. 
23:59

02.11.2019 Herning
MCH Messecenter 
Herning 
Vardevej 1 
DK-7400 Herning

Tino Pehar, CRO DKK Første frist: 
30.09.2019
kl. 23.59
Anden frist: 
07.10.2019 kl. 08.00 
(kun onlinetilmelding- 
forhøjet gebyr)

03.11.2019 Herning
MCH Messecenter 
Herning 
Vardevej 1 
DK-7400 Herning

John Muldoon, IRL DKK Første frist: 
30.09.2019
kl. 23.59
Anden frist: 
07.10.2019 kl. 08.00 
(kun onlinetilmelding- 
forhøjet gebyr)

16.11.2019 Strib
Strib fritids- 0g 
Aktivitetscenter
Ny Billeshavevej 
1
5500 Middelfart

Del Richards, GB DBSK Frist: 14.10.2019 kl. 
23:59
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Dato Sted Dommer Klub Tilmelding
18.01.2020 Nyborg

Nyborg Idræts-og 
Fritidscenter
Storebæltsvej 13
5800 Nyborg

Morten Mathes, DK
Mia Sandgren, SE

DBSK Frist: 16.12.2019 kl. 
23.59

19.01.2020 Nyborg
Nyborg Idræts-og 
Fritidscenter
Storebæltsvej 13
5800 Nyborg

Mia Sandgren, SE
Morten Mathes, DK

DBSK Frist: 16.12.2019 kl. 
23.59

08.02.2020 Fredericia
Vestre Ringvej 
101, 7000 
Fredericia

Camilla Karlsson, 
Sverige

DKK Første: 06.01.2020
Sidste: 13.01.2020 kl. 
08.00 

12.04.2020 Vejen Kommer senere DKK kreds 4 Første: 15.02.2020
Sidste: 07.03.2020 kl. 
23.59

26.04.2020 Slagelse 
(udendørs)
Søbyhallen
Kirkerupvej 16
4200 Slagelse

Kommer senere DBSK Frist: 29.03.2020 kl. 
23.59

08.05.2020 Roskilde
Darupvej 19,
4000 Roskilde

Uschi Eisner, Østrig DKK Første: 06.04.2020
Sidste: 14.04.2020 kl. 
08.00 

09.05.2020 Roskilde
Darupvej 19,
4000 Roskilde

Carsten Birk. Danmark DKK Første: 06.04.2020
Sidste: 14.04.2020 kl. 
08.00 

10.05.2020 Roskilde
Darupvej 19,
4000 Roskilde

Luis Garjao-Henriques, 
Portugal

DKK Første: 06.04.2020
Sidste: 14.04.2020 kl. 
08.00 

06.06.2020 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Strandvejen 205
5450 Otterup

Joanne Sutton, UK
Di Atherton, UK

DBSK 11.05.2020 kl. 23.59

07.06.2020 Otterup
Hasmark Strand 
Camping
Strandvejen 205
5450 Otterup

Joanne Sutton, UK
Di Atherton, UK

DBSK 11.05.2020 kl. 23.59

2020
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Udstillingskalender 2019/2020 

Dato Sted Dommer Klub Tilmelding
19.06.2020 Vejen

Vejen 
Idrætscenter 
Petersmindevej 1
6600 Vejen.

Kurt Nilsson, Sverige DKK Første:18.05.2020
Sidste: 25.05.2020 kl. 
08.00 

20.06.2020 Vejen
Vejen 
Idrætscenter 
Petersmindevej 1
6600 Vejen.

Leif-Herman Wilberg, 
Norge

DKK Første:18.05.2020
Sidste: 25.05.2020 kl. 
08.00 

21.06.2020 Vejen
Vejen 
Idrætscenter 
Petersmindevej 1
6600 Vejen.

Laura Champion, Irland DKK Første:18.05.2020
Sidste: 25.05.2020 kl. 
08.00 

02.08.2020 Dansk Kennel 
Klub Kreds 3
Odense 
Dyrskueplads

Kommer senere DKK kreds 3 Frist: 27.06.2020 kl: 
08:00

14.08.2020 Bornholm
Rønne Stadion 
Nord
Torneværksvej 1
3700 Rønne

Kommer senere DBSK Frist: 20.07.2020
kl. 23.59

15.08.2020 Bornholm
Rønne Stadion 
Nord
Torneværksvej 1
3700 Rønne

Hanne Laine Jensen, 
Danmark

DKK Første:13.07.2020
Sidste: 20.07.2020 
kl. 08.00

16.08.2020 Bornholm
Rønne Stadion 
Nord
Torneværksvej 1
3700 Rønne

Svend Løvenkjær, 
Danmark

DKK Første:13.07.2020
Sidste: 20.07.2020 
kl. 08.00

19.09.2020 Ballerup
Ballerup Idrætsby
2750 Ballerup

Annette Bystrup, 
Danmark

DKK Første: 17.08.2020
Sidste: 24.08.2020 kl 
08.00

17.10.2020 Års
Aars Messecenter
Messevej 1,
9600 Aars

Maija Heinilä NO DBSK 19.09.2020 kl. 23.59

18.10.2020 Års
Aars Messecenter
Messevej 1,
9600 Aars

Maria Harthin 
Andersen DK

DBSK 19.09.2020 kl. 23.59
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Udstillingskalender 2019/2020 

Dato Sted Dommer Klub Tilmelding
20.11.2020 Herning

MCH Messecenter 
Herning 
Vardevej 1 
DK-7400 Herning

Hanner:
Birte Scheel Danmark
Tæver:
Guido Schäfer Tysklanf

DKK Første: 19.10.2020 kl 
23.59
Sidste: 26.10.2020 kl. 
08.00 

21.11.2020 Herning
MCH Messecenter 
Herning 
Vardevej 1 
DK-7400 Herning

Hanner:
Helen Tonkson-Koit, 
Estland
Tæver:
Jan Herngren, Sverige

DKK Første: 19.10.2020 kl 
23.59
Sidste: 26.10.2020 kl. 
08.00 

22.11.2020 Herning
MCH Messecenter 
Herning 
Vardevej 1 
DK-7400 Herning

Hanner:
Jan Herngren, Sverige
Tæver:
Arne Foss. Norge

DKK Første: 19.10.2020 kl 
23.59
Sidste: 26.10.2020 kl. 
08.00 

28.11.2020 Strib
Strib fritids og 
Aktivitetscenter
Ny Billeshavevej 
1
5500 Middelfart

Marit Sunde, NO DBSK 02.11.2020 kl 23.59

Nice Leckei van de Klaverhoeve på ferie i den  
skønne natur på Bornholm Chewbacca 16 mdr
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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.



Afsender
Mia Lund Madsen, Kærsgårdvej 21, 5464 Brenderup
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