
LP Hitlisten 2020 

 

Vi er I DBSK stolte over at have flere meget lovende ekvipager, der er på vej op igennem LP Klasserne 1, 2 

og 3 i disse år. 

Flere nåede bare desværre ikke at få startet i 2020. 

Vi glædes nu over at der er kommet lidt mere gang i ”verden” igen, og det er blevet muligt at komme afsted til 

LP og Rally stævner igen. 

 

Vi lægger ud med først lydigheds-hund på podiet I Rally Begynder klassen og vil gerne se Lillemus Eluna 

ført af Carina Krogh der med 82 point hev sin 3. og sidste Begynder-Pind i hus, ved det ene stævne de nåede 

af sted til i 2020. 

Så nu kan vi både sige tillykke med jeres nye Rally Begynder Mester-titel og Vinder af Rally Begynder 2020. 

 

Så går vi til LP1. 

 

Hvor vi som 3. vinder, har Listen To Your Heart Von Romanshof (Afroditte) med fører Dorte 

Hammerich, der opnåede 166 point og 1. præmie.  

Afroditte er ret ny i LP´en, og udover deres pladsering her i LP1, så endte Afroditte og Dorte sandelig også 

som nr. 10 i DKK´s LP1-Hund konkurrence 2020, som desværre blev aflyst. 

Rigtig ærgerligt for det er netop årets bedste 10 hunde, der bliver inviteret med til finalen hvert år, og her skal 

det da lige bemærkes, at det jo er blandt alle racer i DK. 

Så Afroditte blev altså DK´s 10. bedste LP1-hund 2020. 

Det er virkelig en flot præstation. Stort tillykke med Afroditte. 

 

I LP1-toppen har vi 2 meget jævnbyrdige. 

Vinder blev Lady Xiera’s Vienetta (Kira) med fører Kirsten Anker Nielsen med imponerende 190 point ud 

af 200 max og 1. præmie og det var endda kun på Kira´s 3. officielle LP prøve. 

 

Og lige i halen har Kira den unge Kimmato’s Aurum August (Arthur) med fører Jan Møller Damsø med 

189 point og 1. præmie. 

Det resultat var fra Arthurs første officielle LP prøve. 

Og vi bliver altså lige nødt til at tilføje, at Arthur til sin 2. officielle LP prøve, startede i LP2 og bestod også 

denne med 1. præmie, så i dag har Arthur så startet sin 3. officielle LP prøve, og hold nu lige fast, i dag var 

parret så i LP3. 

Det er simpelthen imponerende og enestående. 

Stor Respekt herfra. 

__________________________________________________ 

Så går vi til LP2 

 

3. Vinder af LP2 er Werner Wix Wanted Dearly (Basco) med fører Lene Hadbjerg Sørensen der med 

222,5 point opnåede endnu en af de store 2. præmier som Basco har flere af. 

Der skal 224 point til for at få den titel-givende 1. præmie, så endnu engang var Basco så tæt på, at det snart 

hellere måtte have være løgn. 

Men Basco er rigtig dygtig til liiiiige at ende under de eftertragtede 224 point. Og måske har Basco nu 

indstillet jagten i LP2´en, for han vil faktisk hellere dyrke NoseWork, Tricks og Rally. 

I NoseWork og Tricks henter han så til gengæld titlerne hjem i flyvende fart. 

Tillykke med alle Tricks-titlerne og med Årets 3. plads i LP2 Basco og Lene. 

  

Og vinderen af LP2 er i år Werner Wix Zidane (Fenris) med fører Ole Romer med 242 point 

og nr. 2 er Lady Xiera's Potpourri (Kellie) med fører Kirsten Anker Nielsen med 236 point, begge har de 

bestået LP2´en med 1. præmie og har derfor lov til at rykke op i LP3´en. 

Fenris og Ole startede så deres 2. officielle LP3 i dag. 

 

 

Så går vi til LP3 

 

Der har i årene 2016-2019 ingen bernere været, der opnåede at komme på LP3 Hitlisten, men i 2019 havde vi 

hele 3 bernere, der starter i LP3, altså af alle bernere i DK, med eller uden stamtavle. 



Og så er de 2 tilmed (halv)søskende, nemlig 3. vinder Berlemo´s Babuska med fører Lenette Lyngbye 

Bendtsen med 236 point og en 2. præmie og Vinder af LP3 2020 Berlemo´s Aragon med fører Joanna 

Gram og 264 point og 1. præmie. 

Babuska rejste til Bornholm for at starte LP3, det er vist Babuska´s, eller måske Lenettes, yndlingsbane, men 

knap var de ankommet, før de blev til Moviestars og blev interviewet og kom i Bornholms Tv Nyt, men 

selvfølgelig, har man lyst til at sige, for hvilken hund er smukkes på en LP bane, i fuld firspring og fuld af 

glæde, det er da vores bernere, så tak Babuska, for at vise så fint frem, hvad vores dejlige bernere alt kan 

mestre.  

Aragon har i 2020 hentet 2 af de 3 nødvendige, 1. præmier hjem til LydighedsChampionatet. 

Den sidste hund på listen og 2. vinder af LP3 er Aragons far, Kjær´s Dancing With Charlie med fører 

Joanna Gram med 251.5 point og endnu en stor 2. præmie, som Charlie, ligesom Basco, havde flere af, 

med blot 2-5 point fra den 3. og Championat-udløsende 1. præmie. 

Charlie nåede at få denne sidste store 2. præmie, trods et NUL i en øvelser, til årets sidste LP prøve i Dec. 

2019, derfor figurerer han på listen i 2020, trods at han døde 11 dage efter prøven, i dec. 2019. 

 

For at opnå DK LP Championatet skal man bestå prøven med 80%point 1 x i LP1, 1 x i LP2 og 3 x i LP3. 

Sidste gang DBSK kårede en DKLPCH var for 11 år siden, nemlig Kviesgaard´s Tristan i 2010, i 2009 var det 

Tertzo´s Dendi (i husker sikkert Dendi, vores alders-præcident i Veteranparaderne med sine 13,9 år) og bag 

dem har i alt 15 hunde fra 1983 og frem til nu opnået DKLPCH-Titlen. 

Her i dag i LP3, startede hele 4 berner i den officielle LP3. 

Derfor sender vi, her fra DBSK, vores mest håbefulde lykkeønsker imod jer 4 (samt UpCommings) Aragon, 

Babuska, Fenris og Arthur, i håb om at I snart giver os en anledning til at udnævne den næste Dansk 

Lydigheds Champion i rækken. 

 

Og så nåede vi til Årets LP1 Hund: 

Hvert år hylder vi den Lydigheds-Hund med det højeste procentvise resultat, altså hvor tæt er man kommet på 

MAX point for klassen. 

Så som I nok alle kan regne ud, så skal vi se Lady Xiera’s Vienetta (Kira) med fører Kirsten Anker Nielsen 

med imponerende 95%, nemlig 190 point ud af 200 max. Og Kirsten, må vi så ikke lige høre, hvad du fedtede 

de sidste 10 point af på, sikke da noget fører-sjusk, hele 10 point......nej pjat........du får selvfølgelig et stort 

skulderklap herfra, dæleme godt gået altså. 

 

Stort tillykke til alle jer på Udstillings, Rally og LP Hitlisten 2020. 

Vi glæder os til at følge jer alle videre frem. 


