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Vi vil gerne takke alle personer, 

der har gjort en indsats for klubben 

i 2020. 

Tak til alle de frivillige hænder, som 

har fået alverdens arrangementer 

til at fungere. 
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livet under og før Corona tiden
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Kære medlemmer 

Endnu et år er gået, og vi kan lægge et år til klubbens 41. lange historie, men 

året 2020 vil vi især huske for en global pandemi, nedlukning og afstand.

Året 2020 begyndte ellers så godt, vi mødets i Nyborg i januar måned til 

udstilling og hitlistepræmieoverrækkelse, hvor vi fik fejret alle vores dejlige 

hunde, som deltager i udstillinger, lydighed og/eller Rally. 

Så var vi i gang med det nye år fuld af aktiviteter og en pakket kalender.  

Men allerede i april mærkede vi COVID-19, da alle hundeaktiviteter blev aflyst. 

Vi mærkede hvordan vores vanlige hundeliv blev vendt på hovedet og savnet 

kunne mærkes. Samtidigt med nedlukningen og isolationen oplevede vi en 

overvældende interesse for Berner Sennen hvalpe. 

Mange opdrættere fik adskillig henvendelser på dagligbasis fra interesserede 

hvalpekøbere. Vi oplevede et decideret interesseboom inden for alle racer.

I skrivende stund har vi i klubbens regi lavet 225 hvalpe, men uanset hvor 

mange hvalpe, der bliver født er det altid for lidt.

Mange opdrætter stod i en ny virkelighed hvor hvalpebesøg og –træf, 

socialisering og alle andre normale aktiviteter, havde fået en ny farve af 

forsamlingsforbud og restriktioner. Dem der skulle til udlandet for at parre eller 

hente hvalpe, måtte også tilpasse sig de orange og røde zoner på landkortet.

I august kom vores aktiviteter i gang, med et bånd rundt om og et max på 100 personer 

med gangretning, masker og håndsprit, men vi var lykkelige over at kunne deltage i det, 

vi holder så meget af. Glæden varede kort, da pandemien viste tænder og 100 blev til 50 

og dernæst til 10.

Vi nåede at få afholdt: et avlsbeskrivelsesarrangement, flere udstillinger, flere deltog i LP 

og Rally, gåture, ringtræning og meget mere. 

Al det kan vi alle takke dedikerede medlemmer for. 

Nu står julen og nytåret for døren og igen skal vi tælle til 10 og indarbejde håndspritten i 

bordpyntningen, men det klarer vi også.

Jeg vil ønske alle en Glædelig Jul og et lykkebringende Nytår. Et år hvor vi forhåbentligt 

igen kan samles og glædes over, at være sammen på udstillinger, træningsbanen eller til 

hvalpetræf.

Hilsen

Anna Andreassen 

Formand, Dansk Berner Sennen Klub
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Nr. Stambog Navn Point Ejer

1 DK00508/

2017

Kaimon Gerheil Earth Wind 

And Fire

105 Nicole Hecksher

Olsen

2 DK11965/

2018

Lady Xiera’s Valentino 88 Janne Klitgaard 

Andersen

3 DK14278/

2019

Berneramici’s SilverQuart

Nobleman

69 Nicole Hecksher

Olsen

4 DK08264/

2014

Lady Xiera’s Pepsi 68 Heidi Pedersen

5 DK02509/

2016

Aslaug’s Sixten Sparre 67 Inger Kristine 

Nielsen

6 DK15641/

2019

Chalina’s Ellington 60 Fie Basbøll

Nr. Stambog Navn Point Ejer 

7 DK18842/2018 Lillemus Gendry 56 Dorthe Gerster 

Poulsen

8 DK18688/2019 Peter Eos Everestas 56 Marianne Larsen

9 DK02856/2018 Teddy Bear vom Hollandhof 56 Tina Grenaae

10 DK13487/2018 Brilliant H’Award Amzina 

Euforija

52 Inger Kristine 

Nielsen

11 DK14182/2016 Maestro Jak Z Obrazka 52 Henrik 

Andreassen

12 DK00396/2018 Prima-Sennen’s Elton of 

Duchess

52 Lisbeth 

Mikkelsen

13 DK08712/2019 Berner-Emmas Å’land Walko 47 Sheila Hornstrup

14 DK11324/2018 Fensholt’s Sigmund 47 Lasse Bak 

Andreasen 

15 DK17094/2015 Bernljungens GB’s Filur 46 Monica 

Østergaard 

Rasmussen

16 DK15544/2012 Lady Xiera’s Mister 

Maverick

42 Susanne S. 

Jonas

17 DK00213/2019 Berner-Emma’s Æ Jerre

Sidney

38 Tina Boisen

18 DK14438/2018 Prima-Sennen’s Fabio of 

Duchess

37 Flemming 

Bekkersgaard

Årsblad
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Nr. Stambog Navn Point Ejer

19 DK19242/

2016

Lady Xiera’s T-rex 36 Heidi Pedersen

20 DK17602/

2016

Magnat Source of Happiness 35 Sheila Hornstrup

21 DK09459/

2018

Berner-Emmas You And Me

Yago

31 Karin Nielsen

22 DK12819/

2010

Tertzo’s Out For Justice 30 Britta Staugaard 

Mortensen

23 DK11533/

2015

Berner-Emmas Octavius 

The Dark Guy

27 Karin Nielsen

24 DK00210/

2019

Berner-Emmas Æ Jerre

Jalthe

27 Karin Nielsen, 

Randi Bjørn, 

25 DK07390/

2017

Toke 26 Birthe Refshauge

ÅRETS BERNER 2020 & 

ÅRETS HAN 2020 

1 – CIB DKCH SECH NOCH FICH 

NORDCH KLBCH DEVDHCH 

KLBV20 KBHV19 NV-19 KLBV19 

HKW18 DEROSG18 DKJV17 

HKJW17 NORDJW17 DKJUCH 

Crufts Junior Winner17 

Kaimon Gerheil Earth Wind And 

Fire 

”Bogart”

3 – DKJUCH KLBJCH

Berneramici’s Silverquart Nobleman

”Noble”

2 – DKCH DKJUCH KLBJCH

Lady Xiera’s Valentino

4 – DKCH SECH KLBCH 

Lady Xiera’s Pepsi

Årsblad2020
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5 – Aslaug’s Sixten Sparre

10 – Brilliant H'Award

Amzina Euforija

6 – DKJUCH KLBJUCH

Chalina’a Ellington

7 – Lillemus Gendry

8 – Peter Eos Everestas

9 – Teddy Bear vom Hollandhof

10 – Prima-Sennen’s

Elton of Duchess 

10 – Maestro Jak Z Obrazka

Årsblad2020
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Nr. Stambog Navn Point Ejer

1 DK05311/

2016

Werner Wix Xtraspecial 101 Fie Basbøll

2 DK00529/

2017

Kaimon Gerheil Emily 87 Vivian Lok Olsen

3 DK16473/

2011

Tertzo’s Kazuya Kenta 79 Fie Basbøll

4 DK17811/

2018

Harthin’s United Miss Saga 72 Monica Østergaard 

Rasmussen

5 DK00398/

2018

Prima-Sennen’s Eliza of 

Duchess

68 Susanne Randløv 

Petersen

6 DK15550/

2012

Lady Xiera’s

Moneypenny

67 Louise Hoff 

Lauridsen

Nr. Stambog Navn Point Ejer 

7 DK14999/2019 Werner Wix Ålga 66 Fie Basbøll

8 DK08271/2014 Lady Xiera’s Paprika 64 Kasper Kjær 

Sørensen

9 DK11852/2017 Harthin’s That’s My Tiffany 48 Anne Harthin

Andersen

10 DK14997/2019 Berner Fluffens Brandy 46 Johanna 

Schoones

11 DK15275/2017 Kristianslyst’s Elvira 

Madigan

46 Charlotte Tams 

Skanborg

12 DK06305/2016 Berner-Emmas Soffi Simply

The Best

43 Mai-Britt Juhl

13 DK12204/2019 Prima-Sennen’s Grace of 

Queen of Hearts

41 Susanne Randløv 

Petersen

14 DK16521/2016 Fensholt’s Penelope 38 Dorte 

Hammerich

15 DK08415/2012 Hansennen’s The One And 

Only

38 Johnny 

Rasmussen

16 DK11967/2018 Lady Xiera’s Vienetta 37 Kirsten Anker 

Nielsen

17 DK15552/2012 Lady Xiera’s Maggie 

Mayflower

37 Louise Hoff 

Lauridsen

18 DK16996/2011 Amazing Tiklo’s Crush On 

You

36 Tine Kloster

2020 Årsblad
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Nr. Stambog Navn Point Ejer

19 DK08733/

2016

Staugaard’s Arabella 

Capella 

35 Birgit Støttrup

20 DK16820/

2019

Champalays XANADU OF 

MAGIC

34 Henrik Andreassen

21 DK03278/

2016

Lillemus Babyface Bellis 34 Bodil Nordam

22 DK17454/

2018

Fensholt’s Tara 33 Lis Gøtche

Østergaard

23 DK00589/

2017

Lillemus Callie Caliopé 32 Louise Hoff 

Lauridsen 

24 DK19448/

2016

Vida Valentina av Hiselfoss 31 Helle Sørensen

25 DK20773/

2019

Harthin’s Xenia 28 Bente Andersen

26 DK08269/

2014

Lady Xiera’s Potpourri 26 Kirsten Anker 

Nielsen

27 DK14254/

2016

Calmaritens Molie Malou 25 Per Salomonsen

ÅRETS TÆVE 2020

CIB DKCH SECH SEV18 PLV18 

DKJV16 KLBJUCH KLBCH PLCH

Werner Wix Xtraspecial

DKCH KLBCH DKJV17 

KBHV18 DKV19 HCAJV17

Kaimon Gerheil Emily

DKCH FICH DKVCH KLBVCH 

KBHVV19 HELVV-19

Tertzo’s Kazuya Kenta

4 – DKJV19 DKJUCH

Harthin’s United Miss Saga

2020
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5 – DKCH DKJUCH

Prima-Sennen’s Eliza of 

Duchess

6 – DEVDHCH DKCH DKJV13

Lady Xiera’s Moneypenny

7 – DKJUCH KLBJUCH

Werner Wix Ålga

8 – DKCH KLBCH

Lady Xiera’s Paprika

9 – DKCH DKJUCH

Harthin’s That’s My Tiffany

10 – Berner Fluffens Brandy

10 – Kristianslyst’s Elvira Madigan

2020
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Her er historien om Tulipanos Berni Fly Me

To The Moon, i daglig tale; Humphrey.

Humphrey blev født 25. maj 2020 i Ungarn, 

han er én ud af 9 hvalpe som blev til via 

moderne teknik og langdistance 

”kærlighed”. På grund af COVID-19 blev 

det ikke muligt at parre naturligt. Så 

fascinerende er det, at vi ved hjælp af 

dygtige reproduktionsdyrlæger alligevel 

kan hjælpe naturen på vej.

Far Bogart (Kaimon Gerheil Earth Wind 

And Fire) blev tappet, sæden kølet ned og 

allerede dagen efter var den modtaget og 

”lagt på plads” i mor Yummy. 

Det overrasker mig stadigvæk at det kan 

lade sig gøre, og ikke mindst at tæven på 

bare 9 uger kan producere et kuld, i dette 

tilfælde 9 fine store hvalpe.

Det er historien om Humphrey der i 

skrivende stund nærmer sig 6 mdr.

- Nicole Hecksher

1 DK15544/

2012

Lady Xiera’s Mister 

Maverick

42 Susanne S. Jonas

2 DK12819/

2010

Tertzo’s Out For Justice 30 Britta Staugaard Mortensen

Mød Hvalpene - Humphrey

1 – DKVECH KLBVECH

Lady Xiera’s Mister Maverick

2 – DKCH KLBCH 

DKVECH KLBVECH

Tertzo’s Out For Justice

2020 Årsblad
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Nr. Stambog Navn Point Ejer

1 DK16473/

2011

Tertzo’s Kazuya Kenta 79 Fie Basbøll

2 DK15550/

2012

Lady Xiera’s Moneypenny 52 Louise Hoff 

Lauridsen

3 DK08415/

2012

Hansennen’s The One And 

Only

38 Johnny Rasmussen

4 DK15552/

2012

Lady Xiera’s Maggie 

Mayflower

37 Louise Hoff 

Lauridsen

5 DK16996/

2011

Amazing Tiklo’s Crush On 

You

36 Tine Kloster

6 DK06030/

2014

Abbraccia La Luna From 

Aberash

22 Henrik Andreassen

7 DK04718/

2012

Pa-Di Sinclair’s Mercedes 12 Britta Staugaard 

Mortensen

8 DK10137/

2009

Aslaug’s Ophelia 7 Aslaug Teislev

3 - LP1 

Hansennen’s The One And 

Only

1 – DKCH FICH DKVCH 

KLBVCH KBHVV19 HELVV-19

Tertzo’s Kazuya Kenta

2 – DEVDHCH  DKCH DKJV13

Lady Xiera’s Moneypenny

2020 Årsblad
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Mød Berner Højgaards Hennessy, i daglig tale Hennessy. 

Det er kun Hennessy og mig i husstanden. 

Han er en utrolig sød, nem og kærlig hvalp. Hennessy er egentlig meget rolig, 

men selvfølgelig vil han gerne lege med andre hunde. Han er især glad for at 

være sammen med de andre søskende i H-kuldet. Udover sin søskende, leger 

Hennessy også gerne med min søsters hund Meilo, som er en dejlig Stabyhoun

på 9 år. 

Hennessy er 5 måneder gammel nu, men har stadig den dejlige hvalpepels med 

højt hår, hvilket fremkalder mange smil når vi går tur. 

- Eva Zachariassen

Fotograf: Sally Bang Reher

Hundekiks med ost, bacon og okse
- 70g revet ost

- 1 æg

- 270 g fuldkorns hvedemel

- 1,5 dl Oksebouillon med lavt saltindhold

- 3 stykker steget bacon i små stykker

Forvarm ovnen på 160° varmluft. Bland ingredienserne sammen og rør indtil det danner 

små klumper. Ælt dejen til en fast klump på køkkenbordet  Dejen virker tør i starten, 

men den vil samle sig. Der kan eventuelt tilsættes en tsk. vand under æltningen. 

Rul dejen ud til ca. 1 cm tykkelse og skær dejen ud i små hundekiks eller brug en lille 

udstikker. 

Bag godbidderne i ca, 30 min, vend dem efter 15 minutter. Lad dem gerne køle ned, så de 

bliver helt sprøde. 

2020 Årsblad



Antagenes HS-test og
HSIMS
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I 2002 deltog jeg i mit første 

internationale Berner-helse 

symposium i Lenzburg, Schweiz, som 

medlem af avlsudvalget i Dansk 

Berner Sennen Klub. Siden har jeg 

været med til alle de efterfølgende 

symposier, og har fulgt udviklingen af 

DNA-risikotesten for Histiocytært

Sarkom (HS), en kræft, som dræber alt 

for mange af vore Berner 

Sennenhunde. I 2006 flyttede jeg til 

Sverige, hvor jeg opdrætter Berner 

Sennenhunde under kennelnavnet 

Bernerbandens. Samme år mistede jeg 

min første Berner til HS.

Jeg er biolog. Cand. Scient. Fra 

Københavns Universitet. Og har 

undervist i biologi i gymnasiet i over 30 

år. Så emnet interesserer mig både 

privat og professionelt.

Hvad er kræft, og hvordan får min 

hund kræft? 

Kroppen består af milliarder af celler. 

Alle er dannet ved gentagne 

kopieringer og delinger af bare én 

stamcelle, det befrugtede æg. Derfor 

har alle celler samme genetiske 

information. Efterhånden som kroppen 

vokser og udvikles vil cellerne 

specialisere sig til forskellige 

funktioner, muskelceller, hjerneceller, 

blodceller og så videre, men de bærer 

stadigvæk alle på den oprindelige 

information. Derfor får man samme 

resultat af en gentest, uanset hvilke 

celler man bruger til at udføre testen. 

I det voksne individ har alle celler 

altså hver deres særlige job at udføre. 

Hvis der sker ændringer i en celles 

gener (mutation), kan det ske, at cellen 

holder op med at udføre sit job, og i 

stedet kan den give sig til at dele sig 

ude af kontrol. Det er starten til 

udvikling af kræft. Der skal mere end 

én mutation til for at udvikle kræft, for 

der er mange reguleringsmekanismer, 

som skal sættes ud af spillet, før man 

har en færdigudviklet ondartet 

kræftsygdom. Mutationer kan opstå 

helt spontant, eller de kan fremkaldes 

af forskellige miljøpåvirkninger som 

rygning, stråling, kemikalier osv. 

Derfor er mange kræftformer et 

resultat af alt det, vi udsættes for i 

løbet af livet, og også forklaringen på, 

at risikoen for at få kræft stiger med 

alderen. 

De fleste mutationer sker i kropsceller som 

f.eks. hud eller knogler. Disse mutationer 

påvirker kun den individuelle hund, som de 

opstår i. Men hvis en mutation sker i en af 

de stamceller, som skal udvikles til en 

ægcelle eller sædcelle, bliver mutationen 

givet videre til den hvalp, som udvikles fra 

dette æg eller denne sædcelle. Denne hvalp 

vil have mutationen i alle sine celler, 

inklusive fremtidige æg- eller sædceller, og 

vil derfor også kunne give den videre til 

sine egne afkom. Nu er mutationen blevet 

arvelig. Nogle af disse mutationer kan være 

gavnlige, de fleste har ingen effekt og nogle 

er skadelige.

Hvis en hund har arvet en høj forekomst af 

nogle af de mutationer, som får cellerne til 

at dele sig ukontrolleret, så skal der ikke så 

mange yderligere mutationer til, før den 

udvikler kræft. Man kan sige, at den er født 

med en høj risiko for at få kræft. Dette kan 

måske forklare hvordan nogle storrygere 

kan leve et langt liv, eller hvorfor nogle få 

ikke-rygere dør unge af lungekræft.

Hvad er specielt ved HS?

På et tidligere tidspunkt i racens historie 

opstod der nogle mutationer i den 

europæiske bernerpopulation, som gav en 

høj risiko for en ellers meget sjælden type 

kræft, som hedder Histiocytært Sarkom 

(HS). Det specielle ved denne type kræft er, 

at den rammer histiocytterne, som er hvide 

blodlegemer, som har det job at krybe rundt 

i kroppen og æde bakterier. Fordi 

histiocytter befinder sig alle steder i 

kroppen, vil en kræft, som starter i disse 

celler kunne findes i alle mulige organer –

og ofte på samme tid. Derfor er HS en 

meget aggressiv kræftform, som ofte 

rammer flere organer, som så svigter på 

samme tid. Der er indtil videre ingen 

effektiv behandling, og tiden fra man får 

stillet diagnosen, til hunden er død er 

typisk 2-6 uger.

Birgitte Damsgaard

2020



I begyndelsen var det nok kun en 

enkelt hund, som havde HS-

mutationerne, og denne hund var 

formodentlig sund og rask, da nogle af 

mutationerne, som giver HS kan være 

recessive, så man skal have 

mutationerne fra begge forældre for at 

udvikle sygdommen. Denne hund må 

være blevet brugt flittigt i avlen, og 

med brugen af linieavl og 

avlsmatadorer blev mutationerne vidt 

udbredte i racen. Nogle af de tidlige 

helse-undersøgelser viste, at ca. 17% 

af bernerne døde af HS. Det er nu 

almindeligt accepteret, at sygdommen 

er 250 gange hyppigere hos bernere

end hos de fleste andre racer

DNA, mutationer og DNA-test

Hunde (og mennesker) arver to 

eksemplarer af alle vore gener 

(undtagen de, der sidder på X- eller Y-

kromosomet). Et fra faderen, som 

kommer med hans sædcelle, og et fra 

moderen, som findes i ægcellen. DNA 

er det kemiske stof, som generne er 

bygget af. DNA er lange kæder af en 

mindre byggeklods, som findes i 4 

forskellige varianter. Vi kalder dem A, 

T, C og G på grund af de elementer, de 

er sammensat af. Rækkefølgen af 

disse 4  byggeklodser udgør 

”opskriften” for de proteiner, som en 

celle kan producere, og proteinerne er 

de stoffer, som får alle andre processer 

i cellen til at finde sted. Hvis der sker 

en fejl i rækkefølgen af 

byggeklodserne, vil der ikke blive 

dannet de rigtige proteiner, og cellens 

funktion vil blive forstyrret. Det er 

det, vi kalder en mutation. 

Hvis din hund har arvet en mutation 

fra kun den ene forælder, vil det 

”originale” gen fra den anden forælder 

oftest være i stand til at lave det 

rigtige protein, så cellen kan udføre 

arbejdet alligevel. Vi kalder det en 

recessiv mutation. Men har den arvet 

mutationen fra begge forældre, har 

cellen ingen mulighed for at 

kompensere, og den har dermed 

mistet den pågældende funktion. Det 

kunne f.eks. være evnen til at 

forhindre at cellen deler sig i utide.

Når man udvikler en DNA-test bruger 

man biokemiske metoder til at 

undersøge rækkefølgen af 

byggeklodserne (A, T, C og G) i et 

bestemt område af DNAet. Man kan 

så se, om individet har to normale 

gener, to muterede gener eller ét 

normalt og ét muteret gen.

Testudvikling og validering

I 2000 inviterede den schweiziske 

bernersennenklub til det første 

internationale symposium, hvor 

klubber fra hele verden samledes for 

at diskutere

bernerens sundhed. I tiden der fulgte var 

der næsten hvert år et symposium, og 

interessen samlede sig hurtigt om 

bernerens korte levetid og høje 

kræftforekomst. 

På symposiet i 2005 deltog den franske 

genetiker, Dr. Catherine André, som 

fortalte, at hun og hendes medarbejdere 

ved universitetet i Rennes forskede i 

genetikken bag HS, en kræftform som 

også findes hos mennesker. På grund af 

sin meget høje forekomst af HS, er 

berneren en velegnet model, som kunne 

hjælpe denne forskning fremad. Vi – og 

især den franske klub - begyndte en meget 

stor indsamling af prøver fra bernere, som 

blev opdelt i 2 grupper: Syge hunde, som 

havde - eller var døde af - HS og raske 

hunde, som var blevet mindst 10 år gamle. 

Den første gruppe var desværre den 

største.

På baggrund af dette materiale lykkedes 

det Dr. Andrés gruppe at identificere 9 

områder af hundens DNA, hvor de syge 

hunde afveg fra de raske.

Når der er 9 områder, hvor hunden enten 

kan være normal (N) eller muteret (M), så 

er der 3 mulige kombinationer (NN, MM 

eller NM) for hvert område. Det giver 39 

(=19.683) mulige kombinationer, som en 

hund kan have. Disse 9 genetiske 

markører tildeles forskellig vægt og 

derefter en score mellem 0 og 1, hvor den 

hund, som har MM på alle 9 positioner får 

0, den som har NN på alle positioner får 1, 

og alle andre får et tal 0,xxx afhængigt af 

mutationerne. 

Ud fra de første undersøgelser af 256 syge 

og 165 raske bernere fik forskergruppen et 

resultat, der kan opsummeres nogenlunde 

sådan her: (Figuren er rekonstrueret efter 

det originale boksplot. Den viser IKKE de 

faktiske data)

14Årsblad2020



I starten var anbefalingen simpelt hen at 

undgå at parre to højrisiko-hunde (C) med 

hinanden. Den franske forskergruppe 

advarer kraftigt mod at udelukke C-

hundene fra avlen, da det ville eliminere 

over 30% af avlspopulationen. Det var jo 

det, som gav os problemet i første omgang.

Foretager man testen på nyfødte hvalpe, 

kan man bruge den til at vælge, hvilken 

hvalp man vil beholde til avl. Det har givet 

anledning til etiske diskussioner om, hvad 

man så stiller op med evt. C-hvalpe. Hvad 

fortæller man hvalpekøberne? Er det 

overhovedet OK at sælge en hvalp, som 

man ved er i risikogruppen? Til det kan 

man måske indvende, at hvalpene ikke har 

større risiko, end de ville have haft uden 

testen, og at den generelle risiko for at en 

berner får HS i forvejen ligger på mindst 

17%. Men det er helt klart noget, man bør 

overveje, inden man vælger at teste sit 

hvalpekuld.

HSIMS - Find det bedste match

Efter at testen er blevet mere udbredt har 

det vist sig, at visse A-A-kombinationer gav 

kuld med C-hvalpe, og at en C-B 

kombination i visse tilfælde kunne give 

bedre resultat end en C-A kombination. 

Hvordan kunne det nu gå til? 

Det skyldes, at når der kombineres 9 

genområder med hver 3 forskellige mulige 

kombinationer (NN, MM, NM)  fra to 

hunde, får man op til 262144 mulige 

kombinationer hos hvalpene. Der er stadig 

”kun” 19683 mulige unikke kombinationer, 

men hyppigheden af disse kombinationer 

ud af de 262144 vil være forskellig 

afhængig af forældrenes genetiske setup. 

Afhængigt af forældrenes konkrete 

kombinationer er det muligt at beregne 

disse, og derfra forudsige sandsynligheden 

for hver hvalp for at være A, B eller C. 

Det er derfor muligt at vurdere hvilken af 

to A-hanner, der vil være det bedste match 

til den C-tæve, man vil have parret. Men da 

det er et meget stort regnearbejde, er der 

nu udviklet et værktøj, HSIMS (Histiocytic

Sarcoma Index Mate Selection), som inde 

på Antagenes kundeside giver gratis 

adgang til at foretage denne beregning.

Instruktioner i brug af HSIMS-værktøjet 

kan findes her:

http://bernese.co.uk/health/using-the-histio-

test/ og her: 

http://www.bmdca.org/health/Antagene_his

tio_pretest.php

Vi kan se, at der findes syge hunde 

med høje scores og raske hunde med 

lave scores, men den tydelige tendens 

er, at en lav værdi betyder en syg 

hund, og en høj værdi betyder en rask 

hund. Dette blev testet, og forskellen 

viste sig at være statistisk signifikant.

Hundene blev nu opdelt i 3 

risikogrupper: 

A - som er hunde med en score på 0,55 

og derover. Det var 47% af de raske og 

10 % af de syge hunde. Altså 4 x så 

stor chance for at være rask.

B - som ligger mellem 0,2 og 0,55. Det 

var 43% af de raske og 50% af de syge 

hunde, altså cirka samme risiko for at 

være syg eller rask.

C – hunde, hvis score ligger under 0,2. 

Det var 10 % af de raske og 40% af de 

syge hunde. Altså 4 x så stor risiko for 

at være syg.

Denne indledende undersøgelse og 

testudvikling blev hovedsageligt 

udført på hundredvis af prøver fra 

franske bernere i et samarbejde 

mellem forskergruppen og den franske 

sennenhundklub AFBS, men i de 

følgende år blev der indsendt 

hundredvis af prøver fra mange andre 

lande, og testen er nu valideret til 

brug på bernere fra hele verden.

At bestille en HS-test og bruge 

resultatet

Testen udføres af det franske 

laboratorie Antagene, på en blodprøve, 

som man får sin dyrlæge til at tage. 

På DBSKs hjemme findes en 

vejledning i, hvordan man helt 

praktisk indsender blodprøven og de 

nødvendige papirer. https://berner-

sennen.dk/sundhed/test-for-

histiocytaert-sarkom-sh-test/ .

Du kan teste en hund, som er over 3 

måneder gammel, ved at indsende en 

blodprøve.

Testen kan også foretages på helt 

små, nyfødte hvalpe. I dette tilfælde 

indsendes et kindskrab (materialer 

tilsendes, når man bestiller testen), og 

da hvalpen endnu ikke er chippet, vil 

resultatet være uofficielt og kun til 

eget brug.

(En tredje mulighed er at lade 

dyrlægen udføre kindskrab på en 

hvalp, som er chippet, men endnu ikke 

fyldt 3 måneder. Dette resultat vil 

være officielt.)

Resultatet tilsendes som A – fire 

gange lavere risiko for at udvikle HS, 

B 50-50 risiko, eller C – fire gange 

højere risiko for at udvikle HS.
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Gentests er et fantastisk værktøj, men 

de skal bruges med omtanke, og den 

største fare er stadigvæk høj 

indavlsgrad, som også er associeret med 

kortere levetid, øget risiko for kræft og 

autoimmune sygdomme, 

fertilitetsproblemer og små kuld.

Denne test giver os den første 

databaserede mulighed for at avle væk 

fra HS. Der forskes stadig i at udvikle en 

direkte test for de gener, som specifikt er 

årsag til sygdommen. Men indtil den er 

til rådighed er HS risikotesten og 

HSIMS-værktøjet den bedste metode vi 

har til at reducere forekomsten af 

Histiocytært sarcom i vores race.

Antagene: https://www.antagene.com/en

Kunde sektionen: 

https://client.antagene.com/

Trin for trin vejledning: https://berner-

sennen.dk/sundhed/test-for-

histiocytaert-sarkom-sh-test/

På engelsk: 

http://bernese.co.uk/health/using-the-

histio-test/

HSIMS vejledning: 

http://www.bmdca.org/health/Antagene_

histio_pretest.php

Her kommer et eksempel med tre beslægtede tæver (tæve 1 er moster til tæve 

2 og 3)  kombineret med 5 forskellige hanhunde:

Man ser, at selvom  to tæver har samme index, og er i familie med hinanden 

kan de give meget forskellige resultater med de samme hanhunde. Man ser 

også at det generelt giver en højere risiko når man bruger en C-hund i avl, men 

som også fremgår, så er det muligt at finde en god partner til en C-hund. 

Efter at dette værktøj er blevet tilgængeligt, er det mindre interessant at få 

oplyst de testede hundes index. Men det kræver, at de hunde, der er testede 

tilmeldes HSIMS-værktøjet. Det gør hundens ejer let ved at logge på 

Antagenes kundeside (client.antagene.com) og markere de hunde, som man vil 

tilmelde. Din hunds status vil ikke blive vist til andre brugere.

Konklusion

Hundeavl har altid været baseret på, at vi vælger det ønskværdige og fravælger 

det, vi ikke bryder os om. Først baserede man valget af avlsdyr på synlige træk 

som exteriør, bevægelser og adfærd. Senere kom røntgenundersøgelser og 

andre dyrlægeundersøgelser til. Og nu har vi DNA-tests for mange forskellige 

sygdomme, nogle mere relevante for bernere end andre. 

Man skal passe på, ikke at lade sig friste til at selektere alt for ensidigt ud fra 

bare én eller nogle få af disse faktorer, da det værste, der kan ske, er, at den 

genetiske variation i racen bliver for lille. Ved at man før i tiden linieavlede

kraftigt på nogle få eksteriørt overlegne individer, opnåede man at ”stabilisere 

typen”. Men man fik samtidigt opformeret diverse sygdomme. Det samme kan 

ske igen, hvis man f.eks. udelukkede den tredjedel af bernerne, som har HS 

index C, fra avlen. 
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Tæve 1 (index A) Tæve 2 (index A) Tæve 3 (index C)

Afkoms

index
A B C A B C A B C

Han 1 83% 16% 1% 88% 11% 1% 52% 39% 9%

Han 2 11% 78% 11% 31% 60% 9% 0% 13% 87%

Han 3 50% 50% 0% 63% 31% 6% 25% 25% 50%

Han 4 56% 44% 0% 71% 27% 2% 25% 44% 31%

Han 5 75% 25% 0% 83% 16% 1% 34% 53% 13%

Prima-Sennen’s Grace of Queen of Hearts
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Sprængte korsbånd

172020

Tenna Ernst

Man hører jævnligt om Bernere, der sprænger korsbånd.

Vores forløb var måske typisk, men vi havde ikke tænkt på, at der overhovedet 

kunne være tale om, at Barney var i risiko for at sprænge korsbåndet. Han er en 

veltrænet hund med stærke muskler og han går mellem 2 ½ time og 4 timer om 

dagen. 

Han havde haft nogle trivselsmæssige problemer, højst sandsynligt pga. noget 

foder, han ikke havde det for godt med, idet hans hundelort var blød og ikke som 

det plejede at være – der, der kan samles op uden at der er halvdelen tilbage på 

græsset. Han havde været lidt trist (ondt i maven??)

Han gik til kiropraktiker, som behandlede ham i lænden – gennem et halvt års 

tid, fordi han haltede en overgang. En dag begyndte han at halte på højre ben, 

det blev værre og vi tog til kiropraktikeren, som sagde at han var meget øm på 6. 

lændehvirvel, som blev behandlet samme dag. 

Vi skulle på besøg den dag hos en, som Barney holder meget af, og da han så 

hvor vi parkerede, løb han jublende ned af rampen til bilen, gav et pib fra sig og 

haltede nu på meget VENSTRE bagben og gik dårligt.

Dagen efter, en fredag, gav vi dyrlægen et ring og beskrev situationen. Han ville 

gerne se ham med det samme, og vi fik tid i hans middagspause.  Dyrlægen 

undersøgte og konstaterede,  at desværre var korsbåndet sprunget. Vi blev bedt 

om at forholde os til, hvad vi tænkte skulle ske med Barney, og vi var ikke et 

sekund i tvivl om at Barney skulle opereres. Han var da 5 ½ år.

Årsblad



Samtidig fortalte dyrlægen, at det er 

vigtigt at operere så tidligt som 

overhovedet muligt, fordi menisken 

kan tage skade af at gå med et 

sprængt korsbånd. Så selv om 

operationsstuen var lukket, ville han 

lige undersøge om hans kollega, der er 

meget dygtig til at operere korsbånd 

med en TTA operation, havde 

mulighed for at åbne operationsstuen 

igen og operere akut sammen med 

ham.

Det skete, og vi var meget 

taknemmelige over, at de tog ham 

akut. Han blev lagt til at sove og vi gik 

fra ham kl.ca. 13. I mange tilfælde 

bliver hunden indlagt natten over, 

men idet dyrlægen kendte os og vi 

gerne ville have ham med hjem, fik vi 

ham og dyrlægens telefonnummer 

udleveret kl. 17. Med en meget 

grundig gennemgang af, hvad der var 

gjort med hunden og hvordan vi skulle 

behandle ham. Og med besked om, at 

det ikke var normalt og helt i 

overensstemmelse med hans 

samvittighed, at vi fik Barney med 

hjem så hurtigt, men at han havde 

tillid til, at vi kunne magte det. Derfor 

fik vi dyrlæges privatnummer, for alle 

tilfældes skyld. Intet galt med 

menisken, prognosen god. 

Genoptræning i 2-3 måneder efter den 

første måned, hvor han skulle passes 

meget på.

Barney var knapt nok vågen, da vi 

kom for at hente ham. Han blev båret 

ud i bilen i et tæppe, og da vi 

arriverede i vores indkørsel, måtte vi 

hente et par naboer, der kunne hjælpe 

med at tage ham ud af bilen – et 

menneske i hvert hjørne af tæppet, 

bære ham ind i det og lægge ham i sin 

store seng - i hjertet af huset, så der 

både var ro og ved siden af os, så han 

hele tiden kunne mærke omsorg.

Hvordan er det så at komme hjem 

med en hund efter så stor en 

operation?

Allerede samme dag, kunne han gå på 

benet, men han fik morfin og pustede 

og virkede for kvalmet, så han ville 

intet spise eller drikke. Vi måtte med 

”tvang” give ham en smertestillende, 

så måtte han få penicillinen, når han 

var mere klar til at tage lidt vand til 

sig. Han lå ude på terrassen i 3 

minutter på vetbed, tissede ikke den 

dag og heller ikke næste dag og gik 

slet ikke med ned i haven i halsbånd.

Efter 21 timer tissede han og 

pludselig spiste han 2 karbonader 

Han blev jo tilbudt alt, bare for at 

komme i gang med at spise. Han blev 

håndfodret de nærmeste dage og han 

fik vand gennem en lile sprøjte, så han 

fik lidt væske og vædet læberne. Efter 

4-5 dage var hans appetit tilbage.

Han fik kuldeposer på benet, og jeg 

bevægede hans knæ, som jeg havde lært af 

kiropraktikeren. Jeg skulle gøre 15-20 

gange et par gange om dagen. Når Barney 

synes jeg havde gjort det nok, lagde han 

forpoten på mit arm: Stooopp, det rækker. 

Ofte var det i starten ved 12-15 gange, og 

så stoppede jeg.

Kuldeposerne var han ikke vild med, men 

dem fortsatte jeg med en lille uges tid. 

Han gik væk fra dem hele tiden, og så 

stoppede vi med dem. Men det virkede 

som om de i starten var smertelindrende 

og fik også hævelsen til at fortage sig lidt.

De første 10 dage måtte Barney kun gå i 

snor i haven og tisse mm. Aldrig ud uden 

snor. Den første uge var hård, tilvænning 

til alle restriktionerne. Dog efter få dage, 

hvor han var ved at ”kaste op” over at gå i 

snor i haven og han lignede én, der tænkte 

at han lige så godt kunne blive inde, når 

han kun måtte være i haven i snor, gik vi 

ud på fortovet – i snor. 
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Optog faktisk en video på 4. dagen og sendte til dyrlægen, fordi vi skulle ”lige 

høre” hvad han tænkte. Barney havde udstødt et højt hyl, fordi han 

tilsyneladende kom til at træde forkert i sin seng. Han sad bare og rystede 

over, hvor ondt det have gjort. Så vi var lidt i tvivl om vi skulle give ham 

morfin, men udover at smertedække, gjorde de ham diffus og forkvalmet, så vi 

ville helst lade være. Og vi endte med at lade være. Det bekræftede dyrlægen 

os i, og samtidig fortalte, han hvor glad han var ved at se videoen og hvor flot 

Barney kunne gå på 4. dagen. Som han skrev: ”Hold da op en dejlig video på 4. 

dagen. Sikke flot støtte og høj logrende haleføring”.  

Det var nok den dag Barney erfarede, at han ikke skulle leve resten af sin tid i 

haven i halsbånd, men nu fik lov at komme på fortovet  - i halsbånd.

Efter  vi var hos dyrlægen 6 dage efter operationen, begyndte vi at gå 5-6 huse 

op af vores vej, hvor Barneys gode ven Jørgen på 80 år og hans kone bor. Det 

var dejligt at måtte gå lidt. Dyrlægen/kiropraktikeren var meget tilfreds med 

Barney og tænkte, at han hurtigt ville blive god igen. Han foreslog, at vi gjorde 

det med ham han kunne, ville (med restriktionerne in mente selvfølgelig) og at 

vi, når vi gik væk fra matriklen, gik i cirkler – fordi han skulle jo kunne gå 

hjem igen. Det fungerede, selv om Barney så ud, til tider, som om vi ikke var 

helt ved vores fulde fem: ”Prøv lige og hør! Her har jeg lige gået….”

Vi købte en seng, der var hævet fra jorden, 

så han kunne ligge på terrassen uden at 

blive for kold, det var jo i januar og 

februar måneder. 

Lidt efter lidt fik Barney længere og 

længere ture, men hele tiden i snor den 

første måned. Så fik han lov at gå i snor i 

skoven med sin søde veninde, som var 

voksen og fornuftig, så de to lavede ikke 

noget, der kunne skade Barney. Han 

måtte ikke få vred eller forkerte 

bevægelser med sit ben. (Det kunne være 

svært, når han blev meget glad). I takt 

med at dyrlægen sagde god for det 

udvidede vi hans areal uden snor i haven. 

Således havde han først terrassen, så 

terrassen og et lille bitte stykke have, så 

han kunne tisse uden snor, så udvidede vi 

havestykket med hegn indtil vi efter 1 ½ 

måned åbnede haven op for ham igen.

Efter ca. 1 ½ måned skulle Barney 

genoptrænes i waterwalk, meget langsomt 

trænes op. Det gik helt galt, ikke pga. 

benet, han var faktisk god til det. Men han 

er en hund, der ikke kan lide vand. Og han 

fik hot-spot!
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Pause med walkeren i 14 dage, nyt hot-spot, selv om vi tørrede ham godt og 

grundigt med håndklæder og direkte hjem og blowe ham helt tør. Da han i 

marts måned fik et stort hot-spot på pungen, stoppede vi med den slags 

genoptræning. Det var voldsomt smertefuldt. Han havde tidligere haft hot-spot

og begge gange gange i forbindelse med at være vasket. Han var her jo 

udfordret af flere ting, stor operation, penicillin, smertestillende – så hans 

immunforsvar var måske ikke helt i top på det tidspunkt. 

I samarbejde med dyrlægen/kiropraktikeren valgte vi at lave andre former for 

genoptræning. Gå på forskellige underlag, sand, skovbund, op og ned ad bakke, 

på luftmadrasser, på liggeunderlag mv. Barneys genoptræning blev god, og han 

går fint på benet i dag. Han har mange muskler i det andet ben, og knapt så 

mange i det opererede ben, men han er godt på vej.

Derudover valgte vi at tage ham til en alternativ dyrlæge i forhold til ”at booste 

ham med urter, tilskud og ”spise sig stærk” – også fordi vi ved jo, at der er 

70%`s risiko for, at korsbåndet på det andet ben også sprænger. Det kan man 

gøre alt efter sin overbevisning. Vi vil gøre alt, som vi kan og tror på, for at 

forebygge, at korsbåndet på det andet ben sprænger. Og det er der heldigvis 

ikke tegn på.

Barney er endt med at få ½ menneskemad (i en bestemt fordeling af især kød 

og grøntsager, og måske lidt ris og kartofler) og ½ tørkost. Og så urter tilskud. 

(Jeg har aldrig troet, at han gad spise broccoli og gulerødder). Det trives han på 

– bare jeg undlader hvidløg i maden. Dét gider han godt nok ikke…

I dag er der gået knapt 1 år, og det går rigtigt godt.

Hvorvidt sprængt korsbånd er arveligt eller ej, skal jeg ikke gøre mig klog på, 

blot referere til de dyrlæger jeg har spurgt, både private og i undervisning: 

Man kan ikke påvise, at sprængt korsbånd er arveligt.

Venlig hilsen, Tenna Ernst
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Jeg har Lillemus’ Iris sammen med 

Louise. 

Iris er 8 mdr. gammel og hun er en 

Berner med stor glæde og hun elsker 

kontakt med alle mennesker, de er 

nærmest sat i verden for at hilse på 

hende. I en udstillingskritik har 

dommeren skrevet “hun kysser godt”, 

hele hovedet var oppe under visiret.

Hun er utroligt kvik og lærenem, men 

samtidigt er hun fræk og har lidt sin 

egen vilje og ideer blandt andet om, 

hvornår hun skal ind udefra, man får et 

“ja ja mor du må lige vente lidt”

Hendes største fornøjelse på gåturen er, 

at hoppe ind i folks hæk og gnave lidt i 

grene, der skal klippes hæk hele året.  

Iris er fuld af fest og farver! 

- Bodil Nordam

Mød hvalpene - Iris
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Mød Hvalpene
Staugaard’s E-kuld 2020

212020

3 tæver og 1 han

Forældre: Lillemus Cato Calitri (HD A, AD 0, OCD Fri, SH test A) & Staugaard’s

Cover Girl (HD B, AD 0, OCD Fri, SH test B)

Kuldet er af en kombination af vores to linjer, der på begge sider rummer aner 

med lang levealder. 

Kuldet er født d. 29 August 2020 efter naturlig parring og fødsel. 

- Britta Staugaard Mortensen

Fotograf: Michael Oxkjær

Han

Staugaard’s Elskelige Elanders, i daglig 

tale Elander.

Tæverne (fra venstre mod højre)

Staugaard’s Elegante Elfrida, kaldes Frida 

af hendes nye forældre. 

Staugaard’s Ellevilde Ella, som bor hjemme 

hos kennelmor og kennelfar, hedder Vigga 

til daglig. 

Staugaard’s Eventyrlige Evida, i daglig tale 

Chili. 
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Årets Avlshan
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Nr. Stambog Navn Point / 

Afkom

Ejer

1 DK00771/

2014

Harthin’s O’Neill 236 5 Anni Smedsgaard

2 SLR 

BS001171 

Conte Veneto

Heartbreaker

225 4 Uros Karlin

3 DK07810/

2009

Sennetta’s Columbo 219 3 Nicole Hecksher

4 SE30181/

2015

Kronblommas Yamas 191 3 Lisa Nilsson (SE)

5 NO15280/

12

Ludvig Lilleman av 

Hiselfoss

161 3 Ketil Bøe (NO)

6 LSVK 

BS0991/12

Algrand Berni 

Vashington

158 3 Andrina Tunaityté

(LT)

7 SE18336/

2013

Werner Wix Ronaldo 126 2 Helena Berlinder

(SE)

8 DK11533/

2015 

Berner-Emmas 

Octavius The Dark 

Guy

124 3 Karin Nielsen

9 PKR 

116449

Milbu Bold As Bear 121 2 Olga Wisnievska

(PL)

3 – DKCH SECH FICH NORDCH WW13 

CIB NOCH KLBCH DKKV 12, 14, 15, 16 

& 17 KBHV14 DKV15 KLBVECH 

HKW(FI)12 HCAVV17 DEVDHEVSG17 

Sennetta’s Columbo 

”Frodo”

2 – Conte Veneto Heartbreaker
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Harthin’s O’Neill
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Årets Avlstæve
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Nr. Stambog Navn Point / 

Afkom

Ejer

1 EST02194

/14

Kaimon Gerheil Alice 192 2 Moonica Randmaa

(EST)

2 DK18140/

2010

Lady Xiera’s Iluna 180 4 Louise Hoff 

Lauridsen

3 DK08271/

2014

Lady Xiera’s Paprika 161 3 Kasper Kjær 

Sørensen

4 DK06460/

2008

Lady Xiera’s Shelly 158 3 Pia Skaarup Larsen

5 DK05893/

2014

Prima-Sennen’s

Duchess of Kimberly

157 3 Susanne Randløv 

Petersen

6 DK19687/

2014

Harthin’s Priscilla 

Malou

120 2 Anne Harthin

7 DK01840/

2008

Tertzo’s A Taste of 

Honey

109 2 Ina Olsen

8 SE15417/

2012

Bernerdalens Katinka 101 1 Solveig Johansson 

(SE)

1 – CIB Kaimon Gerheil Alice

3 – DKCH KLBCH

Lady Xiera’s Paprika

2 – Lady Xiera’s Iluna
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Minder med en Berner 
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Mød Hvalpene - Cuba

Mød Cuba, Sammy Eos Everestas på stamtavlen. Cuba er 8 måneder gammel og 

kommer fra Litauen. Han er simpelthen den sødeste hund på grund af hans 

dejlige temperament. Alt foregår i slowmotion med Cuba. Han er lydhør og mega

kærlig, bare han hører vores stemmer, smider han sig på ryggen med alle 4 

stænger i vejret. 

Cuba er dog også noget af en bandit når det drejer sig om drillerier med 

storebror Castro. Han napper ham i halen og kan ikke lade ham være i fred… 

Ellers er der ikke flere banditstreger at beskrive, da han bare er god som dagen 

er lang!

Vi elsker ham!

- Marianne Nielsen

På billedet ses Cuba med storebroren Castro. 

I mit liv har der altid været en hund. Nogle husker jeg selvfølgelig bedre end 

andre, men en hund har der altid været; vores Jack Russell Terrier Bowie, som 

var rigtig glad for at kigge på mig i barnevognen, min fasters hunde, Didi og 

Fiat, som jeg spillede fodbold med, men ikke mindst min farfar og farmors 

Berner Sennenhund, Suzy. Selvom jeg ikke kan selv kan huske særlig meget af 

hende, har hun gjort så stort et indtryk på mig, at jeg til dags dato i en alder af 

22 år stadig kalder min bedsteforældre for ‘’Farfar og Farmor Suzy’’. Suzy var en 

kærlig tæve, som blev 9 år gammel. Min bedsteforældre gjorde alt for hende. Da 

hun blev ældre og fik flere besvær ved at gå ture, byggede min farfar en vogn til 

hende. Ja, alt for deres Suzy. Idet Suzy var så speciel for dem, var en anden 

hund aldrig en mulighed. Savnet efter Suzy var simpelthen for stort. 

Rachelle van der Poel
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For mig var det dengang svært at forstå, at en mand som min farfar, som lige 

knap 2 meter høj man og stærk som en bjørn, kunne være så ked af det på grund 

af en hund. Billedet er taget et par dage inden Suzy sov ind og alle godt vist, at 

det ikke ville tage lang tid.

Det var derfor også noget af en oplevelse for både mig selv og resten af familien, 

da vores første Berner, Boris, flyttede hjem. Boris var en speciel sag. Dagen, hvor 

vi kørte hen for at hilse på Boris for første gang husker jeg tydeligt. Det er svært 

at forestille sig, at det er muligt at opdrætte små Berner Sennen hvalpe midt i 

en storby i et lillebitte rækkehus. Men kærligheden for hundene gjorde plads til 

dem. Min søster, som på det tidspunkt var lige knap 2 år gammel, kunne lige nå 

at kigge henover de fem store Bernere, som mødte os i familiens stue. På grund 

af aftegning på hovedet, var Boris den sidst hvalp I kuldet der var til overs. 

Opdrætterens børn havde dog givet vores lille Boris, så meget opmærksomhed, 

at han fra dag 1 var socialiseret til tops og selvfølgelig skulle han nok sørge for at 

få den opmærksomhed, han havde brug for. 

Boris var en mors dreng og måske også lidt (for) småforkælet, som det 

selvfølgelig skal være. Men så sød, som han nu kunne være, var han nogle gange 

også bare den store stædig hanhund, som bare ville have sin vilje. Det kom bland 

andet til udtryk, da han krydsede vejen i et spurt og fik mig trukket omkulds på 

krydset, fordi han kunne dufte et eller andet. Han fik dog hurigt sagt undskyld 

og vi gik hjem, mens blodet løb ned af mit knæ, og det blev da til et stort flot ar i 

sidste ende. Boris var en dejlig rolig hund, som også var ind for drillerier. 

Desværre er ikke alt fair og Boris skulle ikke være hos os i særlig lang tid. Boris 

blev kun 5,5 år gammel og det store hulrum var næsten umuligt at fylde op igen. 

Efter et halvt år med stilhed i huset, flyttede lille Mila hjem. Det var noget af en 

oplevelse at få en lille tæve i huset, der i den grad havde krudt i numsen, i 

modsætning til den rolig hanhund vi var vandt til. Ja Mila var noget af en sag, 

og fik derfor hurtigt binavnet Houdini grundet hendes ‘’drengestreger’’. Da vi i 

starten af 2018 mødte op på dyreskuepladsen i Odense, som dengang var 

mødepladsen for Berner gåture i Odense, mødte vi en ny bernerverden, som 

åbnede nye veje for os. Det samvær som blev opbygget, ledte til den 

bernerverden vi nu befinder os i. 
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Efterhånden er Berner nr 2 flyttet ind i huset, som selvfølgelig er speciel på 

hendes helt egen måde. Ruby er en lille engel, som aldrig kunne finde på at gøre 

en flue fortræd, for det mest i hvert fald. Bernerne har fulgt mig til det sted, hvor 

jeg er nu og det er jeg dem rigtig taknemmelige for. Minder med vores Bernere i 

hjemmet, i (Berner) hundeskoven og i forbindelse med udstillingerne, har 

betydet meget for mig og har i hvert fald efterladt et stort (pote) aftryk på mit 

hjerte. 

Tak for fællesskabet!

Mød hvalpene - Florence 

Kristianslyst’s Florence Nightingale

Florence er en super glad hvalp, som bor sammen med sin mor og mormor 

Hun er lærevillig og lidt udspekuleret og kan charme sig til ret meget. Hun er 

glad for børn, især elsker hun Jonathan som er min venindes barnebarn
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Mød Hvalpene
Berner Helbo’s B-kuld
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Far: DKCH Hauff Duok Labas

Mor: DKCH, NOCH, SECH, NORDCH, 

CIB Vida Valentina av Hiselfoss.

D. 15 maj 2020 blev fire smukke hvalpe 

født: 2 hanner og 2 tæver

Berner Helbo’s Bounty, Bobby, Bertha og 

Born to be Louis. 

På billedet ses Bounty, Bertha og Bobby, 

som har skruet godt op for charmen i 

gyngen.

- Helle Sørensen
Berner Helbo’s Bounty

LP1 Hitlisten
Nr. Hund Fører Point Præmie

1 Lady Xiera’s Vienetta Kirsten Anker Nielsen 190 1

2 Kimmato’s Aurum August Jan Møller Damsø 189 1

3 Listen To Your Heart Von 

Romanshof

Dorte Hammerich 166 1

1 – LP1 DKJUCH KBHJV19 KLBJCH 

Lady Xiera’s Vienetta

3 – LP1 

Listen To Your Heart Von Romashof

2 – LP1 

Kimmato’s Aurum August
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LP2 Hitlisten
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Nr. Hund Fører Point Præmie

1 Werner Wix Zidane Ole Romer 242 1

2 Lady Xiera’s Potpourri Kirsten Anker Nielsen 236 1

3 Werner Wix Wanted Dearly Lene Hadbjerg 

Sørensen

222,5 2

Nr. Hund Fører Point Præmie

1 Berlemo’s Aragon Joanna Gram 264 1

2 Kjær’s Dancing With Charlie Joanna Gram 251,5 2

3 Berlemo’s Babushka Lenette Lyngbye 

Bendtsen

236 2

LP3 Hitlisten

2 – LP1 LP2 

Lady Xiera’s Potpourri

3 – LP1 LP2 RBM 

Berlemo’s Babushka

DKRLCH LP1 LP2 LP3 LP3

Berlemo´s Aragon

DKCH SECH NOCH NORDCH 

DKRLCH 

LP1 LP2 LP3 LP3

Kjær´s Dancing With Charlie

1 – LP1 LP2

Werner Wix Zidane

3 – LP1 NW1

Werner Wix Wanted Dearly
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LP
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Har man en berner, kan man bare alt!

Sæt i gang!

Din Berner vil elske dig for det.

LP står for LydighedsPrøver og er en af de mere kendte 

hundesportskonkurrencer indenfor DKK. LP er en hundesportsgren hvor man op 

igennem klasserne virkeligt kan dykke ned i detaljerne og nørde sig til at lave 

øvelser der er sammensat af mange delopgaver, og som kræver stor præcision, 

for at hive de flotteste point hjem. Mange vil måske så sige at det kan man da 

ikke få en Berner til at koncentrere sig om ret længe af gangen og da slet ikke at 

få den til at lave de samme øvelser gang på gang.

Nej det kan man ikke, i hvert fald ikke hvis man tror man kan træne i timevis, 

dag ind og dag ud (som nogle andre hunderacer elsker det), nej med en Berner 

skal man kende sin ”besøgstid”. Man skal træne med leg, er det ikke sjovt for 

hund og fører, så kommer man ikke ret langt og har en Berner lavet en øvelse 

der sidder lige i skabet, skal man ikke liiiige prøve en gang til, så vil de fleste 

Berner kigge på dig og spørge, ”hvad var der da galt med den fine øvelse jeg lige 

har lavet, siden jeg skal lave den om?”. Er det klogt, med den indstilling.......

Ja Berneren er af de mere intelligente hunde racer, de er alsidige, lærenemme og 

elsker at arbejde sammen i et godt team

og de kan virkelig drive den langt, indenfor 

alle former for Lydighed og så er de jo 

tilmed skabt til at trække med vogn, så 

har man berner, kan man bare alt ;o) Prøv 

selv ;o) Berneren vil oftest mægtig gerne 

lege sammen med dig som hundefører, de 

fleste elsker at udføre opgaver for dig, når 

bare opgaven giver mening for dem og LP 

kan sagtens give mening for hunden, når 

den ser hvor glad sin fører bliver, når 

øvelsen lykkedes.

Der er ikke mange bernere i LP-sporten i 

disse år, der er også mange andre tilbud, 

end tidligere såsom HTM, Freestyle (se 

anden artikel) Rally Lydighed, Hoopers, 

NoseWork, ja og endnu flere til.

Det har sågar været således at nogle få 

andre hunde og hundefører har været lidt 

bange for os bernere, fordi deres hunde 

angiveligt ikke er vandt til at se en berner, 

eller som en enkelt borderfører nævnte, 

”min hund er blevet lidt nervøs for berner

efter at søde, men meget store Werner Wix

Wanted Dearly (Basco) kom til at sætte sig 

på hende”. Basco skal forresten lige 

fremhæves for sine flotte resultater 

indenfor NoseWork, som han ynder at 

deltage i frem for LP´en og Basco går også 

Rally Lydighed, sådan er hver hund jo sin 

egen.

Joanna Gram

Tertzo’s Shishel i fællesdæk
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Men der er bare ikke noget smukkere 

end en stor bamse der danser glad ned 

af banen, stolt og fuld af selvtillid, og 

berneren kan fint være med også helt 

i toppen af LP og Rally 

konkurrencerne.

Der er kun én DBSK berner der har 

opnået mulighed for at komme på 

Hitlisten i Rally i år. Det er altså en 

imponerende flot bedrift. Stort 

tillykke med det flotte arbejde skal 

der lyde herfra.

Man stiger i LP op igennem 5 klasser, 

startende med LP1, LP2 og LP3 og for 

de virkelig dygtige findes der LP-Elite 

og Champion klasserne.

Vi har i DBSK flere lovende ekvipager 

der gør sig utrolig flot i alle klasserne, 

dvs. LP1, LP2 og LP3 for der er ikke 

rigtig nogen bernere der giver sig i 

kamp med Borderne i Eliten eller 

Champion klasserne, faktisk har der 

kun været en lille håndfuld ekvipager 

gennem alle årene, berneren har 

været i DK, der har forsøgt sig med 

Eliteklassen.

Ja faktisk har 1 hundefører ført 2 af 

sine berner drenge til at opnå 1. 

præmie i LP Elite, nemlig bernerne

Berber Indi og Kohavens Cico. Mega

flot klaret. Det er ikke sket siden 

deres tid, ca. 2002-2005 tiden.

DKK laver løbende deres LP 

programmer lidt om hist og her, og 

mange føler at det bliver svære og 

sværere, da der ønskes stigende 

præcision og hurtighed i udførelsen og 

flere øvelser er ved 2015-ændringen 

nu sammensat af mange delopgaver.

Her ses Berlemo´s Aragon i en lille 

fotoserie, der viser hvor mange delopgaver 

der er i en af LP3´s øvelser i 2020.

Det mestrer berneren fint, i hvert fald når 

vi ser på LP1, LP2 og LP3, hvor de fleste 

af vores lydigedsekvipager ses i LP1 og 

LP2, men vi er så heldige at have hele 3 

bernere på Hitlisten i LP3 i år.

Det er noget helt særligt, mest fordi der er 

tale om samme opdrætter på de 2 af 

hundene, nemlig Berlemo´s Babuska og 

Berlemo´s Aragon. Den sidste hund på 

listen i år er Aragons far, Kjær´s Dancing

With Charlie der lige nåede et stævne i 

Dec. som så tæller på dette års Hitliste. 

Charlie og Aragon har samme hundefører.

For at opnå DK LP Championatet skal 

man bestå med 80%point 1 x i LP1, 1 x i 

LP2 og 3 x i LP3.

Sidste gang DBSK kårede en DKLPCH 

var for 10 år siden, nemlig Kviesgaard´s

Tristan i 2010, i 2009 var det Tertzo´s

Dendi og bag dem har i alt 15 hunde fra 

1983 og frem opnået DKLPCH-Titlen.

Derfor sender vi, her fra DBSK, vores 

mest håbefulde lykkeønsker imod de 2 

søskende Aragon og Babuske, i håb om at 

de snart får brudt pausen i Championat-

uddelingen.
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Vise H. keglen 20m væk Kommanderer ”Kegle” 

OBS H. skal løbe forbi 

både Spring og udlagt 

apport

H. Skal runde keglen af 

sig selv og løbe retur

H. Stoppes inden den er på 

linje med Apporten

H. Sendes mod Apport og 

Spring

H. Samler apport op

H. Springer H. Sætter sig på plads 

uden kommando 

Apporten tages når 

dommeren tillader det
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Vi er så stolte over at have flere meget 

lovende ekvipager, der er på vej op 

igennem LP1 og LP2, flere nåede bare 

ikke at få startet i 2020, men som vi 

glæder os til igen at følge når ”verden” 

kommer i gang igen.

I LP1 i år har vi 2 meget jævnbyrdige 

i toppen.

Vinder er Lady Xiera’s Vienetta (Kira) 

med imponerende 190 point ud af 200 

max, kun Kira´s 3. officielle LP1.

Og lige i halen har Kira den unge 

Kimmato’s Aurum August (Arthur) på 

daværende 15 mdr. gammel, med 189 

point. Det resultat var fra Arthurs 

første og eneste officielle LP prøve, 

mega flotte resultater og tæt top-

kamp.

Som 3. vinder, men bestemt ikke 

mindst, har vi Listen To Your Heart 

Von Romanshof (Afroditte), som også 

er ret ny i LP´en, og fik sig sneget af 

sted til 4 stævner i 2020 og sandelig 

om det ikke resulterede i endelig 

pladceringen som nr. 10 i DKK´s Årets 

LP1-Hund konkurrence, som 

desværre blev aflyst, men hvor netop 

10 hunde bliver inviteret med til 

finalen hvert år, vel at bemærke 

blandt alle racer. Så det er virkelig en 

flot præstation. Stort tillykke til 

Afroditte, der i øvrigt også dyrker 

DogDancing.

Det er sket tidligere at vi har haft en 

dygtig berner med til DKK`s Årets 

Hund konkurrencen, nemlig Tertzo´s

Candia i 2007, hvor der daværende 

faktisk kun blev inviteret 5 hunde pr. 

klasse og her endte Candia som 2. 

bedste LP1 hund – Imponerende.

Hvert år er der også konkurrence om 

at blive udtaget til DKK´s DM og her 

har der gennem årene, været en del af 

vores dygtige bernere med, oftest dog 

uden at blive blandt de 3 bedste, men 

dette lykkedes for Glade Berner´s

Ginger i LP1 i 2011, hvor hun endte 

som nr. 3 bedste LP1-Hund. Dendi, 

Candia og Ginger havde samme 

hundeføere.

I LP2 har vi vinderen Werner Wix

Zidane (Fenris) og Lady Xiera's

Potpourri (Kellie), begge har de 

bestået LP2´en med første præmie og 

har derfor lov til at rykke op i LP3´en, 

hvilket vi ved, at I er godt på vej imod 

i jeres træning. Vi synes det er 

afsindigt flot og vi vil glæde os til at 

følge jeres vej frem imod LP 

Championatet, for det er bestemt 

opnåelig for jer begge, bare fortsæt det 

flotte arbejde.

Vi glæder os til at følge jer alle 

sammen i 2021 – Held og lykke.
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Bernerhøjen´s Gucci laver Næseprøve øvelsen
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En uforglemmelig champion 
titel
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Søndag d. 19. oktober 2020 omkring kl. 16 på eftermiddagen. Ud af alle CK 

tæverne i bedst i køn blev der nu plukket 6 tæver ud. Én junior tæve, én åben 

klasse tæve, to champions og så to veteraner. Førstevinderen og os, Honnie og 

jeg. Alle seks blev bedt om at vise sig frem og tilbage og rundt. Dernæst 

udplukkede dommeren de to champions til at rykke sig forrest. Herefter peger 

dommeren med begge hænder mod de to veteraner og sætter dem op som 

henholdsvis 3’er og 4’er. Som en efterhånden garvet udstiller er det ikke tit 

hjertet kommer til at arbejde på højtryk ved en BIK 4. Men mit hjerte hamrede 

løs, for jeg havde regnet ud at certet ville falde hos os om placeringen blev som 

udpeget. Et cert til min 9-årige veteran. Et cert der ville udløse et dansk 

championat. Et cert der så ville falde til den ældste deltagende Berner på dagen 

ud af 35 yngre tilmeldte tæver i de officielle klasser. Et cert der viste sig at være 

det sidste, der blev givet inden udstillingssåret var officielt slut, grundet den 

stigende smitte af Covid-19 i Danmark. Hvem ved hvornår og hvor gammel 

Honnie ville være, når et cert var en mulighed igen… 

Alle 6 hunde blev bedt om at løbe en runde sammen. Muligvis den sidste runde. Man når 

at tænke mange ting og alligevel ingenting på sådan en omgang. Og midt i alt tanke-

myldret løber vi nu mod enden af runden. Mod dommeren som peger 1, 2, 3 og så nummer 

4 på os.

Jeg kan ikke beskrive følelsen i dette øjeblik. En forløsning, en glæde. Ren eufori. 

Følelserne som normalt er fint i kontrol, væltede nu ud i form af glædestårer. Sikke et syn 

det må have været. Ung kvinde i knæ der krammer, klapper og tuder inde over sin hund 

MED mundbind på. Selvsagte mundbind som i forvejen havde sørget for et rødt og svedigt 

udtryk. Men nej det ”syn” gad jeg godt at opleve igen! Tænk som den efterhånden garvet 

udstiller at et tilfaldende cert på BIK 4 kan få en i knæ. Men det beskriver meget godt 

den passion og det arbejde man lægger i denne livsstil, som andre bare kalder en dyr 

hobby. For man lægger mange timer og arbejde i, at holde sin hund i topkondition til 

udstilling.

Vi fik en NY dansk champion på vores 9 år gamle veteran tæve Honnie, Tertzo’s Kazuya

Kenta. Et cert på den store internationale Helsinki vinder udstilling i 2019 gjorde, at 

titlen finsk champion også blev en realitet. 

Fie Basbøll
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Hvorfor så specielt tænker man? Det er 

jo ikke den første titel. Tjoh, for det 

første er enhver titel og et stort resultat 

i veteranklassen en helt fantastisk ting. 

Men for det andet ligger der en unik 

historie bag vores Honnie.

Honnie har aldrig været fan af 

udstilling i hendes ungdoms år. Hun 

har sågar været bange og utryg ved 

fremmede mennesker. Derfor har hun 

ikke været udstillet særlig meget. Da 

hun ikke skulle presses til noget, der 

var ubehageligt for hende. Det kom 

næsten fra én dag til en anden. Som 

junior på dobbeltudstilling i Ballerup i 

2012, et år gammel. Fra excellent 3. 

vinder lørdag til CBJ (Cannot Be 

Judged) søndag, grundet skyhed. Herfra 

har det været en turbulent tid med 

Honnie. Delvis usikker og utryg, ved 

tilnærmelser fra fremmede voksne og 

børn.

Efter en påvist livmoderbetændelse 

med mange cyster på æggestokkene, 

blev Honnie steriliseret, da hun var 6 år 

gammel. Langsomt har Honnie

sidenhen vendt tilbage til den, hun var 

inden hormonerne slog sig løs, i hendes 

helt unge år. Den familiehund hun så 

ud til at være som hvalp, var hun nu på 

vej hen mod at blive igen. Cysterne og 

de uregelmæssige løbetider har nok haft 

en stor betydning i Honnie’s adfærd. De 

har i hvert fald ikke hjulpet hende med 

selvtilliden. 

Honnie har altid været meget dygtig til selve ringtræningen. Aldrig har jeg haft en 

Berner før, som kan ”Freestacke”, som hun kan. Selv med en vanddummy som 

belønning, lidt utypisk for vores race ja. Altid så opmærksom og god til at aflæse mit 

kropssprog. Derfor var det også virkeligt ærgerligt, at hun havde valgt at udstilling var 

noget værre vås. Virkelig en nydelig type, dygtig og med den rigtige attitude, altså, 

desværre kun derhjemme.

Men men men, træningen og tiden gav hende selvtillid igen. Det gør skam heller ikke 

noget, at hun er en dame der har ældes med ynde. Så med ny selvtillid og lidt alder på 

banen indtog vi igen udstillingsringen, nu som veteran, i september 2019. Sidenhen er 

det blevet til en Bedst I Køn placering i 9 ud af 14 udstillinger. Med 5 res. certer og 3 

certer. Det er selv med 65-100 deltagende i gennemsnit i racen.

Honnie har en flot alder. Men vi satser på, at hun er her længe endnu. Dog ved man 

aldrig med formen i den alder, da den kan falde lidt i denne top. Om hun, når vi engang 

måske, kan få lov til at komme på udstilling igen, stadig vil være i tip top form, det 

vides ikke. Men vi vil sørge for at holde den ældre dame i gang. Lange gåture, svømning 

og hvad der ellers hører til, for at holde sine hunde i topkondition til ringen. 
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Rally Begynder
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Vi håber inderligt herhjemme, at den ny kronede champion kan fortsætte sin 

dans på de bonede gulve i 2021. Vi håber også, at denne lille historie kan få et 

smil på læben og tro om bedre fremtid hos dem som eventuelt, står i lignende 

situation. Honnie er blevet den hund vi har drømt om. Chefen for flokken på 

fem og den mindst problematiske hund i hverdagen. Hun er vores specielle, 

vidunderlige og dejlige ældre dame.

En stor tak skal der lyde til alle dem der har hjulpet os i 2020 med at stille 

vores tæver i BIK konkurrencerne. Det har gjort det mulig for os nu at stå med 

vores DKCH FICH KLBVCH DKVCH HELVV19 KBHVV19 Tertzo’s Kazuya

Kenta. Honnie endte som årets tæve nummer 3 og årets veteran på DBSK 

hitlisten 2020. 

Nr. Hund Fører Point

1 Lillemus Eluna Carina Krogh 82

1 – RBM

Lillemus Eluna ‘’Luna’’
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Kødbensgodbidder med 
bacon

352020

- 115g Cremet Peanutbutter

- 1 tsk Honning

- 1 stort Æg

- 1,5dl Vand

- 3 Stykker stegt bacon i små stykker

- 1 Revet gulerod

- 110g Hvedemel

- 110g Havremel (Havregryn blendet til en melet konsisten)

Start med at forvarme ovnen på 180° grader.

Bland ingredienserne sammen på nær hvedemelet og havremelet. Brug en grydeske eller 

håndmixer, og bland det hele godt sammen. 

Tilsæt hvede- og havremel og form dejen til en fast klump. 

Drys lidt mel på køkkenbordet og rul dejen ud i ca. 0,5cm tykkelse. Brug en 

kageudstykker, såsom en kødbens form, og udstik godbidderne. 

Bag kiksene på en bageplade med bagepapir i ca. 20 minutter. Kiksene skal være 

lysebrune og sprøde.

Lad godbidderne køle inden de opbevares i en krukke eller pose. Det er også muligt at 

fryse godbidderne ned. 

Vigtigst af alt: Husk smagspanelet!

Ca. 40 stk

Årsblad



Charlie
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DKCH SECH NOCH NORDCH DKRLCH LP1 LP2 LP3 LP3

Kjær´s Dancing With Charlie

Charlie opnåede i 2019, 2 første præmier i LP3 og manglede kun 1 for at blive 

DK Lydigheds Champion (DKLPCH) og han var hele 3 gange kun 2-5 point fra 

første præmien, selv med et NUL i en øvelse.

Hans sidste stævne blev i Dec. 2019, hvor han fuld af arbejdsglæde lavede en 

stor 2. præmie, manglede kun 4,5 point trods NUL i en øvelse, video fra stævnet 

findes i et BernerBlad, han døde bare 11 dage efter stævnet.

Charlie var Champion i Udstilling (nordisk), Champion i Rally Lydighed og flere 

af jer har nok også set Charlie og søn Aragon trække i arbejdstøjet midt under en 

udstilling for at trække udstillingsdommeren ind i ringen i vogn.

DBSK vil gerne takke for Charlies fantastiske måde at repræsenterer vores dejlige races 

store alsidighed på. Det er ikke sket før, at en berner i DBSK har været Champion i 3 

discipliner – Udstilling (endda Nordisk), Rally og LP (kun 2 point fra den sidste første 

præmie). 

Vi ved Charlie har inspireret mange. 

Tak for ham.

Årsblad
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Vilja skulle i april være hentet 

hjem fra Ungarn. Men så kom 

Corona og alt lukkede ned, 

også vores chancer for at få 

Vilja hjem... ALLE muligheder 

blev undersøgt, men det var 

først da Vilja var 17 uger, at 

hun kunne komme til 

Danmark.

Vilja var lidt usikker på alt det 

nye, men med go træning og 

fede oplevelser er hun nu vild 

med alle, både 2- og 4- benede!

Vilja elsker at putte i sofaen og 

blæse rundt i skoven og finde 

fasaner at jage op.

Hun var guld værd at vente på 

og vi knus elsker hende højt og 

inderligt.

DogdancingMød Hvalpene – Vilja

Der er mange sjove hundesportsgrene man 

kan dyrke med sin berner, nogen mere 

kendt end andre.

Når man nævner ordet dogdancing, er der 

mange der trækker på smilebåndet, og 

tænker på noget med lyserøde tylskørter, 

men sådan er det langt fra.

Dog dancing er navnet på en 

hundesportsgren som direkte oversat til 

”hunde dans”, dækker over 2 

underkategorier, nemlig HTM og freestyle.

Kort fortalt handler det om, at hund og 

fører i fællesskab fortæller en historie med 

udgangspunkt i et stykke musik, som 

føreren selv har valgt. Hunden lærer en 

række tricks og øvelser der udføres, så de 

passer til musikken, og så hund- og førers 

bevægelser går op i en højere enhed.

I HTM, som betyder fri ved fod, arbejder 

hunden hele tiden tæt på føreren. I 

lydighed som de fleste kender, går hunden 

fri ved fod på venstre side, tæt på førerens 

venstre ben. I HTM er der yderligere 9 

positioner som man kan arbejde med, og 

hvor hundens skulder er tæt på førerens 

ben.

Freestyle kan sammenlignes lidt med 

freestyle i ”menneske dans”, programmet 

er bygget op over en masse forskellige 

tricks som understøtter historien i den 

musik man har valgt, og her er det kun 

fantasien der sætter grænser, alt er tilladt 

så længe det ikke går ud over hundens 

sundhed og fysiske formåen. Hunden kan 

her arbejde på afstand af føreren, og i jo 

højere grad hunden kan arbejde 

selvstændigt og på afstand, jo flere point 

giver det hos dommerne. Og hunden skal 

kunne arbejde med ryggen til føreren eller 

bag førerens ryg.

Ulla HobertMette Hegelund

Årsblad



Jeg har altid dyrket både lydighed og 

rally med mine bernere på 

konkurrence plan og med virkelig 

gode resultater, men ligesom jeg selv 

var gået lidt ”død” i LP og rally, var 

mine hunde det også, og jeg begyndte 

at undersøge andre muligheder.

Jeg faldt over DKK’s

færdighedsprøver (FP), som jeg 

egentlig ikke rigtig havde hørt om før. 

FP er bygget op i 4 klasser, FP1, FP2, 

FP3 og Titelprøven og består af en 

række tricks, som op igennem 

klasserne bliver svære og svære. Alle 

er de grundtricks eller grundøvelser 

til at kunne arbejde sig videre til HTM 

og freestyle og til at kunne opbygge et 

program til musik.

Man kan gå til konkurrence i FP uden 

at have nogen intention om at skulle 

lave dog dancing, og man kan også 

stille til konkurrence i dog dancing

uden først at have bestået FP, så 

tingene er adskilt. I FP bruger man 

ikke musik.

Som så mange andre, startede jeg med 

FP og da vi havde bestået alle 4 

klasser og derved opnået titlen 

HTMF, begyndte jeg at lave mit første 

program med min berner Tara, og det 

blev til Shu-bi-duas ”Vuffeli-Vov”.

Til min store overraskelse blev Tara 

og jeg 3. vinder af vores første 

konkurrence, hvor der i alt deltog 15 

ekvipager, ved vores andet stævne 

blev vi 2. vinder, og så får man jo 

ekstra blod på tanden.

I vores program indgår tricks som 

slalom mellem ben, twist (hunden 

drejer rundt om sig selv), bakke rundt 

om fører, løfte poter, løbe rundt om 

lygtepæl, tisse/lette ben op af 

lygtepæl, næsetouch på øldåse, bukke, 

bakke mm. Lygtepælen havde jeg 

lavet ud af en stor kegle, et skaft og en 

lampeskærm. Man vælger selv, om 

man vil have rekvisitter med i ringen, 

men har man rekvisitter med, SKAL 

de indgå i min. 3 forskellige øvelser. 

Man bestemmer selv om man vil have 

kostume på der understøtter temaet. I 

mit Vuffeli-Vov program, havde jeg 

bare en skovmandsskjorte og en 

kasket på.

Tara synes det er virkelig sjovt, og 

efter jeg havde lært hende at lette 

ben, letter hun nu ben op af alt 

muligt. Hun gør meget, når vi er i 

ringen, hvilket der normalt bliver 

trukket ned for, men hun gør af 

ivrighed og arbejder fint alligevel, så 

det tager jeg ikke så tungt.

Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg 

skulle blive så grebet af dog dancing, 

som jeg blev for ca. 1 år siden.

Ja jeg blev faktisk så grebet af det, så jeg 

nu har uddannet mig DKK HTM 

instruktør. Til konkurrencerne er der altid 

3 dommere, og man bliver bla. bedømt på 

samarbejde mellem hund og fører, 

koreografi, fokus på hunden, 

sværhedsgrad af tricks, fortolkning af 

musikken og sidst men ikke mindst 

hundevelfærd. Man kan få max. 9 point af 

hver dommer i hver kategori, men får man 

under 6 point i bare en af kategorierne af 

den ene dommer, dumper man hele 

klassen.

Man samler Q point gennem flere 

konkurrencer, når man har 12 Q point får 

man en titel, og man må, men skal ikke 

rykke op i en højere klasse. Når man har 

opnået 22 Q point må man ikke blive i 

klassen længere, og man er derved 

tvunget til at rykke op i næste klasse.

I skrivende stund arbejder Tara og jeg på 

et juleprogram til ”På loftet sidder nissen”, 

ligesom jeg også arbejder med min 

landseer Shiva på dels et juleprogram til 

”Rudolf med den røde tud” og dels et 

freestyle program til Busters verden, som 

vi regner med at skulle optræde med til 

foråret.

Har du lyst til at høre mere om 

færdighedsprøverne, HTM eller freestyle, 

indlæring af øvelser og tricks, er du meget 

velkommen til at kontakte mig på 

ulla@gladebernere.dk. Så vil jeg gerne 

være behjælpelig.

38Årsblad2020



Et historisk tilbageblik
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Fra tid til anden kommer der diskussioner om, hvordan vore hundes forfædre 

egentlig så ud, og hvad de blev brugt til. Vi ved nok, at de blev brugt som 

vagthunde ved gårdene og som trækhunde til små vogne. Det lyder jo romantisk 

med de sneklædte alper i baggrunden og de muntre hyrder, der jodlende gik 

bagved vognen og hunden. Men, var det nu altid sådan?

Nogle gamle beretninger viser, at livet på landet for bønder og hunde ikke altid 

var helt så romantisk. Berner Sennen blev bl.a. brugt som trækhunde for 

kurvemagere, der solgte deres varer på markedet. En tæve fødte faktisk hvalpe i 

ventetiden på markedet.

Jeg har fundet et par beretninger, der viser, hvor forskellige hundene har været 

og ageret. Først til Michels brudefærd.

Jeremias Gotthelf, som var fortæller af 

almuens historie i Schweiz, beretter, at 

man påskemandag havde nogle 

traditionelle påskelege, men også tradition 

for et gedigent slagsmål mellem unge 

bønderkarle.

”Den firskårne Michel spankulerede over 

broen til Kirchberg (der ligger lidt udenfor 

Bern). I hælene på ham gik en gevaldig 

hund. Efter æggemaling og dans hørte det 

obligate slagsmål, og der havde hunden sin 

opgave. Så Michel sidder på værtshuset, og 

Bäri ligger for hans fødder. Der er ballade i 

luften, men Michel sidder uberørt ved sit 

bord og ryger en pibe tobak. Af og til 

knurrede Bäri. 

Da det rigtigt gik løs, råber Michel: Bäri, 

tag fat! Og som en pil skød Bäri frem i 

natten, som havde han bare ventet på den 

kommando. Bäri var en fortræffelig hund 

med løvekraft og menneskeforstand. 

Derudover elskede han Michel, som havde 

de været tvillingebrødre. I det største 

slagsmål lod han aldrig sin herre i stikken. 

Selv om han faldt om, vovede ingen, der 

havde sit liv kært, at røre Michel. Blev han 

rørt eller slået på en eller anden måde, 

havde Bäri ret til uden at blive bedt om det 

at bide til. Sagde Michel ”Bäri tag ved”, så 

bed Bäri til og ikke for sjov. Sagde Michel 

så ”slip”, eller ”på plads”, stoppede Bäri. 

Men han vidste ikke bedre ordre end:” Bäri

tag ved!””

En noget nyere erindring kommer fra Doris 

Lendon, som var født og opvokset i Schweiz, 

men blev gift og levede i England.

Hun fortæller, at Berner Sennen som de 

fleste andre arbejdshunde foretrækker at 

have et arbejde at gøre. Ellers keder de sig 

let og bliver destruktive. Man skal huske, 

at hunden er avlet til at arbejde, og hvad 

mere er, han er god til sit arbejde både i 

sporarbejde, som vagthund, 

blindeførerhund og redningshund i bjergene 

og under ulykker rundtomkring. Det eneste 

område, hvor han ville være ubrugelig, er 

som jagthund. Hvis man ikke har et job til 

en Berner, bør man træne lydighed eller 

vognkørsel, som var et oprindeligt arbejde i 

Schweiz.

Her blev han brugt med bøndernes drenge 

til at køre mælk til osteriet, og også 

væverne og slagterne brugte hundene til at 

transportere. Hun erindrer deres egen 

hund, Printz. Han var egentlig lidt lille til 

at trække vognen med op til 200 kg mælk 

mere end et par kilometer to gange om 

dagen, men det klarede han. Munden stod 

ikke stille på ham imens. I mange år var 

det Printz, der sørgede for, at skolebørnene 

vågnede og kom op i skole. Lige efter kl 6, 

når hundene skulle af sted til osteriet, 

startede hans gøen, som kunne vække 

enhver i et par kilometers afstand.

Inge Bibby
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En lille hilsen
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Det har for alle været et anderledes år i år. For Fensholt´s Penelope DKCH er 

det kun blevet til 4 udstillinger i Danmark med 3 placeringer og 1 udstilling i 

Tyskland, som heller ikke gik så ringe.  I Rostock fik hun sit 3. CACIB og det 2. 

CAC samt 2. Anw. Dt. Ch. VDH.

Listen To Your Heart Von Romanshof (Afodite) har nået 3 Danske udstillinger i 

år uden placeringer, men med tilfredsstillende kritikker. Afrodite har til gengæld 

gjort det så godt i LP1 konkurrencerne, at hun ved at deltage i bare 4 

konkurrencer, blev placeret i top 10 og dermed kvalificerede sig til finalen i Årets 

Hund i Lydighed 2020 i klasse 1. Stor var sorgen, da konkurrencen blev aflyst 

pga Covid-19. DKK valgte at placere vinderne efter de opnåede point. 

Ja, ja da, vi kommer stærkt tilbage 

næste år :-)  Afrodite ligger i år som nr. 

3 på DBSK´s hitliste LP1.

Når vi ikke træner og ikke 

konkurrerer, så går vi på arbejde. Alle 

mine 4 piger tager skiftevis med mig 

på mit arbejde. Da det er et 

demensplejecenter, kan jeg desværre 

ikke offentliggøre billeder af beboerne, 

men jeg skal love for, at hundene gør 

lykke og de er alle super gode til det. 

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer 

alle, med håb om, at næste år bliver et 

lidt mere normalt år. 

Dorte Hammerich

Alle elskede Printz. Han var med alle 

vegne og altid. Han kendte lydene fra 

hus og gård, og hvis hestene fik 

seletøjet på, vidste han, at der skulle 

hentes kartofler eller hø. Når han så 

hendes far stige op i vognen, startede 

hans muntre gøen.

Når de drog af, havde de altid en kurv 

med brød, ost, æbler og te, så de 

kunne få et måltid ved 9-tiden eller 

ved 17-tiden. Han passede på kurven, 

mens folk arbejdede. Det ene øje holdt 

øje med folk, det andet holdt øje med 

kurven. Han ville aldrig tillade en 

fremmed at nærme sig en eneste ting, 

der tilhørte hans far. Så engang 

troede de, de havde mistet ham. Han 

var væk i tre dage. De troede, han var 

død, for godt nok kunne han finde på 

at opsøge en løbsk tæve; men han kom 

da altid hurtigt hjem igen. Denne 

gang regnede det i flere dage; men da 

vejret var blevet godt, måtte de gå af 

sted til marken uden Printz. Og hvad 

så de derude? En meget våd Printz, 

der lå og passede på den kurv, de 

andre havde glemt. Det havde han 

sandelig ikke. Brød og ost var 

drivende vådt, men kurven var urørt. 

Så trofast var Printz.

Efter Printz kom Harold, en rigtig 

smuk berner med skinnende sort pels 

og smukke aftegn i hovedet. Han blev 

en rigtig god hund til at trække 

vognen til osteriet. Men en dag, de var 

sent på den med mælken, og de skulle 

følge en lille flod på vejen, kom Harold 

for tæt på kanten og vippede i vandet 

med vogn, seletøj og mælk. Han 

svømmede rundt i det kolde vand, der 

blev mere og mere hvidt. Det lykkedes 

ham at få sig snoet ud af sit seletøj, 

hvorefter han styrtede hjem. Han ville 

ikke komme tilbage, selvom der blev 

kaldt på ham. Hjemme fandt de ham i 

sit hundehus, hvor han skamfuldt 

gemte sig. Hun mente, at folk, der 

tvivler på, at hunde har følelser og 

ikke tror, de kan føle skam, hvis de 

har fejlet, aldrig har set en trækhund, 

der har begået en fejl.

Til slut denne gang et uddrag fra 

Zentralblatt für Jagd- und 

Hundeliebhaberei i 1913:

”Bonden, kreaturhandleren og 

slagteren avlede kun med kernesundt 

materiale. Hvad der ikke hver dag i al 

slags vejr kunne løbe, drive kvæg og 

gø og om natten kunne passe på og 

være vagtsom, blev kastreret, så de 

kunne blive fede, og dernæst blev de 

slagtet.”

Kilder: 

Hans Räber: Die Schweizer 

Hunderassen. 1971 , Diana Cochrane: 

The Bernese Mountain Dog. 1986.
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Årets nye Champions
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Berneramici’s Silverquart Nobleman

Ny DKJUCH & KLBJCH

Chalina’s Ellington

Ny DKJUCH & KLBJCH

Harthin’s That’s My Tiffany

Ny DKCH

Harthin’s United Miss Saga

Ny DKJUCH

Kaimon Gerheil Earth Wind And Fire

Ny DEVDHCH & KLBV20

Lady Xiera’s Mister Maverick

Ny DKVECH & KLBVECH



Årets nye Champions
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Lady Xiera’s Paprika 

Ny KLBCH

Lady Xiera’s Valentino

Ny DKCH

Prima-Sennen’s Eliza of Duchess

Ny DKCH

Tertzo’s Kazuya Kenta

Ny DKCH, FICH, DKVCH & 

KLBVCH

Werner Wix Xtraspecial

Ny KLBCH & KLBV20

Werner Wix Ålga

Ny DKJUCH & KLBJCH
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Tak

Jeg vil gerne takke jer alle, for at have hjulpet 

til med at lave dette Årsblad. Det har været 

en stor opgave med (rigtig!) mange mails og 

billeder. Men billederne af jeres smukke og 

søde hunde, samt de smukke historier I har 

tilsendt, har gjort det hele værd for mig. 

Tak, fordi I har villet hjælpe til og jeg håber vi 

snart ses igen til et arrangement.

Rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer alle.

Mange hilsner, Rachelle van der Poel.


