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Til DKKs inspirationsdage talte DKKs 
direktør, Jens Glavind, om megatrends og 
deres betydning for hundeverdenen. 

Vi kan tænke, at megatrends ikke vedrøre 
Klubben, men hvis vi ikke forholder os til 
fremtiden, er der en risiko for, at vi ikke 
bliver en del af den.

"Begrebet megatrends betyder store 
stærke udviklingstendenser, der ser ud til 
at fortsætte i meget lang tid og påvirker 
udviklingen i samfundet betydeligt" defi-
nerer fremtidsforsker Anne-Marie Dahl. 
 
Institut for Fremtidsforskning og DGI 
peger på seks udviklingstendenser, der 
vil påvirke foreninger i fremtiden. Det er 
tendenser som vi, som Klub, kommer til 
at forholde os til.

1. Demografisk udvikling:
Fakta er, at andelen af ældre vokser, at 
danskerne bosætter sig i stigende grad 
i byerne og at der aldrig har så mange 
dansker, der bor alene.

Hvordan kommer den demografiske 
udvikling til at påvirke berner-familier og 
potentielle hvalpekøber i fremtiden? For 
kan man fx bo alene i byen på femte sal 
og have en berner? 

2. Digitalisering:
Medlemmernes forventninger ændrer sig 
og der stilles andre krav til Klubben og 
de tillidsvalgte. 

Samtidig med, at det er dyrt at udvikle og 
drive nye digitale platforme.

Hvordan kommer denne udvikling til at 
påvirke Klubben og de tillidsvalgte?

3. Individualisering:
”One size fits all” er død og "Hvad får jeg 
ud af det?" er født. 

"Vi vil i højere grad designe vores eget liv 
og tilpasse det til vores egne behov." citat 
fra DGI.

Hvordan passer individualiseringen med 
en standard, når alle vil være speciel-
le? For hvad kan en "stanghund" ift. en 
"designerhund", der er designet til den 
hundeejer, som er designeren i og af sit 
liv?

Klubben har allerede svært ved at få 
frivillige til at involvere sig i fx udvalgs-
arbejde. 

Forskerne forudser, at fremtidsmen-
nesket kommer til at spørge om ”hvad 
kan jeg få ud af det?” inden de indgår i 
frivilligt arbejde.

Hvordan kommer den trend til at påvirke 
Klubben? Hvordan kan Klubben sikre, 
at der er de nødvendige ressourcer for 
at drive klubben og for at kunne afholde 
arrangementer?
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Formand 
Anna Andreassen

4. Sundhed:
Danskerne er i højre og højre grad op-
taget af egen eller familiens sundhed og 
på målinger, fx gennem smartwatches 
og APPs. Eftersom hunden er medlem af 
familien, forudser forskerne, at der også 
bliver større fokus på hundes sundhed 
generelt. 

Der er allerede et ændret syn på syge 
og handicappede hunde i de lande, der 
betragtes som toneangivende.

Hvordan kommer den øgede fokus på 
sundhed og målinger til at påvirke berner 
og berner-familier?

5. Klima, bæredygtighed og socialt an-
svar:
Har det noget med Klubben at gøre? 

Det forudser forskerne, at det har, og at vi 
kommer til at tænke bæredygtighed ind 
i vores Klub fx ved at købe grønt, have 
optimal udnyttelse af ressourcerne og af 
de frivilliges tid og energi.

Alle de og mange flere spørgsmål kom-
mer vi alle til at forholde os til. Sammen 
og hver for sig. En ting er sikkert, kun i 
fællesskab kan vi løse de udfordringer 
fremtiden bringer.  

Er du ik snart færdig med at tage billeder 
Mosse siger Fensholts 2x V

Berner Emmas Æ Jerre Sidney  
fuld fokus
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Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidst afholdt to bestyrelsesmøder og et fællesmøde med alle 
udvalgene.

Bestyrelsen har brugt tiden på at spore os ind på hinanden, og på at få etableret et 
godt samarbejde. Endvidere, har vi tilpasset diverse interne procedurer, og vi er ved at 
opdatere de forskellige retningslinjer og samarbejdsaftaler.

Derudover har formanden sammen med formanden for Avls- og Sundhedsudvalget 
deltaget i DKKs inspirationsdage og i foredraget Ret og Vrang. Referater fra begge 
arrangementer er at finde i bladet.

Bestyrelsen har fremsendt forslag 1 Ændring af basis+ stamtavle, indsendt af Karin og 
Erik Nielsen m.fl. fra den ordinære generalforsamling 2021, til DKKs registreringsaf-
deling. DKK har den 5/11-2021 afvist forslaget efter en samlet vurdering.

Klubben søger forsat en ny revisor i stedet for Else-Marie Kolding-Jacobsen. Har du 
lyst til opgaven? Så kontakt formanden eller kassereren på mail eller telefon.

I den nærmeste fremtid vil bestyrelsen arbejde bl.a. med den ordinære generalfor-
samling 2022, Årsbladet 2021 og Hitlistefejringen 2021.

Hilsen  
Bestyrelsen 
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Siden sidste Bernerblad udkom, har vi 
afholdt en del udstillinger. 
Klubben har afholdt udstilling på Born-
holm for første gang i lang tid, og ja 
selvom pladsen for teltene var for trang, 
har vi alligevel haft en hyggelig udstilling 
sammen. 

Vi har også afviklet to dages udstilling i 
Lunderskov, en udstilling i Slagelse og en 
dags udstilling i Frederiks.

Tillykke til alle jeres flotte resultater! 
Hvor er det dejligt at se nogle nye an-
sigter næsten hver gang vi afholder en 
udstilling. 
Det er simpelthen så fantastisk at se hvor 
mange har lyst til at være med på klub-
bens udstillinger og hvor gode I alle er 
til at tage godt imod dem, der er med for 
første gang. 

I skrivende stund er vi i fuld gang til jule-
udstillingen i Herlufsholm. 
Vi glæder os til at kunne byde det briti-
ske dommerpar Gary Dybdall og LeeNa 
Pawlyszyn velkommen til denne udstil-
ling og satser på en knaldgod afslutning 
af udstillingsåret.

Vi glæder os til at se jer igen i det nye år!

Med venlig hilsen, 
UU

Tertzo’s Out For Justice ”Viggo”
 i Slagelse. 

Dagens ældste deltager,
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Bedst i racen Frederiks: 
CIB Kaimon Gerheil Earth Wind 

And Fire, 
ejer Nicole Hecksher Olsen. 

Bedst i modsat køn: 
DKJUCH Harthin’s Xenia,

 ejer Bente Andersen.

Bedst i racen Lunderskov: 
CIB Kaimon Gerheil Earth Wind 

And Fire, 
ejer Nicole Hecksher Olsen. 

Bedst i modsat køn: 
DKCH Lady Xiera’s Paprika, e

jer Kasper Kjær Sørensen.

Bedst i racen Slagelse:
 CIB Kaimon Gerheil Earth Wind 

And Fire, 
ejer Nicole Hecksher Olsen. 

Bedst i modsat køn: 
CIB Werner Wix Xtraspecial,
 ejer Fie og Christina Basbøll. 

Juniorhandling i Lunderskov
Fra venstre mod højre: 

3. vinder Lærke med Coco, 
2. vinder Evy med Ruby o

1. vinder Madeline med Liva. 
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Nyt fra Avls & Sundhedsudvalget
Vi har afholdt det årlige avlsseminar i 
Middelfart den 31. oktober. Mødet fore-
gik i en saglig, venlig og konstruktiv tone, 
som vi er meget glade for.

Birgitte Damsgaard startede med at for-
tælle om genpuljer og vigtigheden af at 
holde en sådan bred.

Derefter informerede Inge om en men-
torordning i Retrieverklubben for Gol-
den Retrievers. Der var en god interesse 
for dette, og et medlem meldt sig som 
interesseret. 

Medlemmerne kom med en del gode 
forslag, og helt konkret fik vi tilsagn om 
støtte til at få hjælp til at få taget blodprø-
ver på en udstilling. 
Lige nu kæmper vi for at finde en dyrlæ-
ge, der kan hjælpe os i Årslev. Hvis det 
lykkes, håber vi at kunne få hale en rabat 
hjem fra Antagene.

Det var meget inspirerende, at medlem-
merne tilbød hjælp.

Vi arbejder stadig på at få et nyt avls-
beskrivelsesarrangement op at stå, at få 
et arrangement ved KUlife, at få Regula 
Bürgi op til foredrag samt få et fertili-
tetsforedrag med Anne, der er Birgitte 
Schjødts efterfølger.

Vi modtager gerne forslag til, hvor diver-
se arrangementer på Sjælland kan  hol-
des, så vi får fordelt sol og vind lidt lige.

Vi kan godt bruge flere hænder i udval-
get, så sig til, hvis du mener, det er noget 
for dig, og du brænder for avl og sund-
hed.

Inge Bibby.
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Nyt fra Aktivitetsudvalget
Skrivefejl i Bernerbladet nr. 3 September 
2021.
I ”Nyt fra Aktivitetsudvalget”, side 8, står 
Aslaug´s Scarlett O´hara uberettiget til 
en 3. præmie, da hun blev 4. vinder af 
LP1 på Hasmark d. 29/5 2021.
Aslaug´s Scarlett O´hara opnåede med 
153,5 point en 2. præmie og ikke som 
skrevet en 3. præmie.
Aktivitetsudvalget beklager fejlen.

Bernere til DKK´s Årets LP Hund finale: 
Heidie Siff Fleur Hemmingsen er i skri-
vende stund lige hjemvendt fra DKK´s 
finaler for Årets Hund i både LP og Rally 
og dette endda med begge sine 2 bernere 
Cooper og Lotus udtaget i både Rally og 
LP. DET er altså bare flot.

Der inviteres 10 hunde pr. LP klasse og 
20 hunde pr. Rally klasse.

Cooper fastholdte sin udtaget som nr. 9 
ud af de 20 Rally øvet hunde og fastholdt 
også sin 8. plads ud af de 10 inviterede 

LP2 hunde. Lotus var lige på vippen til at 
blive trukket fra konkurrencen af Heidie 
selv, læs yderligere i den fine artikel fra 
Heidie om dagen senere i bladet, men 
Lotus havde en fest på banen og rykkede 
fra sin plads som udtaget nr. 6 op til 3. 
bedste LP1 Hund 2021

Aktivitetsudvalget ønsker et stort tillykke 
med de utrolig flotte resultater.

Tv. Kamla Vammen Olympic Cooper 8. 
bedste LP2 Hund og 9. bedste Rally øvet 

Hund 2021.

Th. Berner Højgårds Faboulus 3. bedste 
LP1 Hund 2021

LP1 Tulipanos Berni Fazer er Ny Rally 
Begynder Mester
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Vognkørsels Tour 2022:
Aktivitetsudvalget har under planlæg-
ning og afholde en Vognkørselsdag 3 
forskellige steder i landet, Nordjylland, 
Fyn og Sjælland, ligesom vi har gjort for 
nogle år siden.

Vi har allerede aftale d. 11/6 med Ber-
nersennen træningspladsen i Ålborg og 
genbruger også stedet i Gelsted på Fyn d. 
1/5, hvor vi var sidst.

Vi mangler kun lige at høre retur fra 
træningspladserne på Sjælland, hvem der 
har tid og lyst til at huse os til undervis-
ningsdagen på Sjælland lørdag d. 30/4.

Dagen vil forløbe ca. således: 1. Heat/
Opstart ved kl. 10 (Kl. 11 i Gelsted) med 
generel teori, seletilpasning, tilrækning 
og sammen med praktiske øvelser, kom-
mer hunden stille og roligt til at vænne 
sig til vogn, larmende ting, der slæbes 
efter dem osv.

Frokost pause, hvor hundene lige får lov 
til at tænke lidt over hvad de fik vist om 
formiddagen.

2. Heat: 
Teori omkring konkurrencer i Vognkør-
sel, primært Arbejds Begynderprøven, 
der er med 2 hjul i en bøjle, men også 
Arbejdsprøve klasse 1, som er den prøve 
man kan konkurrere officielt i, men end-
nu kun i Sverige.

På Hasmark vil man kunne tilmelde beg-
ge prøverne, der begge vil være uofficielle 
prøver.

Ved ca. kaffetid runder vi af og ved denne 
tid plejer der at være flere hunde der 
stolt, selv trækker deres 2-hjuler rundt på 
pladsen.

Undervisningen tages helt i hundens 
tempo, og med god støtte og masse af 
masse af godbidder, så ser vi i løbet af 
dagen, hvor langt hver enkelt hunde 
kommer. Oftest har de fleste hunde vog-
nen spændt efter sig med stolt løftet hale 
inden vi slutter om eftermiddagen.

Berneren er som født til at trække vogn 
og den vil elske at have det som en lille 
arbejdsopgave af og til. Mange gange 
vokser hunden ligefrem et par cm. når 
den finder ud af, at den kan trække med 
vogn.

Så vi håber meget på, at I vil give jeres 
hund den chance og mulighed, at være 
Vognkørselshund.

Du tilmelder dig på berner-sennen.dk 
under ”vognkørselsdage 2022”
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Sponsering til Hasmark.
Hvis du har lyst til at sponserer noget til 
de seje udøvere af enten LP, Rally eller 
Vognkørsel, så modtager vi med kys-
hånd jeres bedrag, stort som småt og vi 
kan fint modtage gaverne allerede nu. Så 
skriv endelig til akt.dbsk@gmail.com

Er du vores nye medlem i Aktivitetsud-
valget? Vi mangler dig i vores udvalg, der 
er allerede nu for mange ideer til rådig-
hed, men vi mangler dig, for at kunne nå 
ud med flere events, til gavn for os alle og 
vores hunde. 
Så hvis du har tid og lyst til at give en 
hånd med i udvalget, så skriv lidt om dig 
selv og send det på mail til 
akt.dbsk@gmail.com

Vi glæder og til at hører for dig

Sæt kryds i kalenderen til:
VognkørselsTour 2022
Lørdag d. 30/4. Vognkørselsdag Sjælland 
på XXX-bernerpladsen.

Søndag d. 1/5 Vognkørselsdag Fyn på 
Dyrgårdsvej 12, 5591 Gelsted.

Lørdag d. 11/6 Vognkørselsdag Nordjyl-
land på Hornevej, 9220 Ålborg Ø.

Hasmark 2022
Lørdag d. 27/8 afholdes der officiel Rally 
fra morgenstunden af.
Dommer bliver Maiken Egekvist

Om eftermiddagen har vi den store for-
nøjelse at kunne tilbyde hele 2 uofficielle 
Vognkørselsklasser, nemlig Begynder-
klassen (med 2-hjul) og Arbejdsprøve 
Klasse 1 (med 4-hulet vogn). 
Dommer hertil er Svenske Ing-Marie 
Jonsson, som har et langt og respekt-ind-
gydende CV indenfor Vognkørsel med 
sine bernere, og mon ikke vi kan lokke 
hende til en lille opvisning i løbet af 
lørdagen.

Søndag d. 28/8 afholdes officiel LP. Dom-
mer er Marianne Jensen
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Gud en berner der kan galopere….
Det er jo en berner og den sidder altid 
skævt…
En berner er ikke en lydighedshund…
af Heidie Siff Fleur Hemmingsen.

Tre sætninger jeg tit tænker på, når jeg 
træner med mine 2 stjerner. 
De to sidste er sætninger jeg har hørt 
blandt bernerfolk og den første hørte jeg 
for lidt over to år siden på et lydigheds-
kursus, da jeg skulle på med Cooper. 
Den sidste sætning vil jeg sige, at vi er 
nogle, stykker der modbeviser, når vi 
kigger rundt til landets rally og lydig-
hedsprøver.

Når jeg ser tilbage på det jeg personligt 
har nået med Cooper (Kamla Vammen 
Olympic Cooper) og Lotus (Berner 
Højgårds Faboulus) i det forgangne år, så 
bliver jeg en kende stolt.

I rally fik jeg dummet mig til den sidste 
udtagelses prøve til DKK`s DM i rally, 
og gik simpelthen forkert bane med både 
Cooper og Lotus, så der røg vores udta-
gelse til DM i rally øvet, men det var be-
stemt ikke hundenes skyld. Til gengæld 
blev Cooper så udtaget også i øvet, og lå 
som nr. 9 ud af de 10 der blev inviteret. 
Han gik en fin prøve på dagen og beholdt 
sin 9. plads.

Lotus havde mistet nogle rallyprøver, 
p.g.a. den operation, jeg nævner længere 
nede, så hun blev desværre ikke udtaget.

Til DKK´s DM i Lydighed, var både 
Cooper og Lotus udtaget. Lotus i LP1 og 
Cooper i LP2. Desværre valgte Lotus at 
spise en sok 3 dage før DM og måtte have 
den opereret ud, så der røg DM for hen-
de, (hvilket hun bestemt ikke var tilfreds 
med, for hun mente ikke, hun fejlede 
noget som helst efter operationen). 
Cooper og jeg deltog. Vi lå nr. 8 ud af 
de 20 bedste, der kunne deltage og vores 
mål var, at have en fest på banen, en glad 
logrende hale hele vejen og så holde 
vores 8 plads.
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Alt lykkedes. Vi har vores ting at slås med 
i lydigheden, da Cooper ofte, ikke lige 
kan huske, om det er keglen eller springet 
man skal løbe rundt om og åbenbart også 
har en ide om, at apporten er en fodbold 
man skal sparke til, og at selv om man 
godt ved at mor giver en godbid, efter at 
man er blevet kaldt ind fra feltet, så skal 
man VENTE til hun kalder og ikke kom-
me når man synes man har lagt længe 
nok.
Desuden er Cooper meget target stærk, 
og hvis prøveleder har kridtet et punkt 
op på banen, så kan Cooper godt blive i 
tvivl om det punkt er et target og stopper 
og viser lige så stolt, at han kan stå med 
poten på den lille hvide plet i græsset. 
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Men hvem siger det skal være nemt at 
træne hund.
Nå men noget må han jo gøre rigtig, for 
vi mangler lige en enkelt 1. præmiering i 
LP2, så har han bestået de 10 LP2 med 1. 
præmiering, som giver titlen LP2S(sølv).
Disse præmieringer er jo så også grun-
den til at han blev udtaget til DKK´s 
Årets Hund i LP2, hvor de 10 bedste 
bliver inviteret. Cooper lå med sine point 
som nr. 5.

Lotus har lavet flotte prøver i LP1 hen 
over året med 1. præmieringer og var ud-
taget som nr. 6 i DKK Årets Hund LP1. 
Årets Hund konkurrencen blev afholdt 
her i weekenden og hold da op, de havde 
en god dag begge to. Cooper var først på 
og vandt alles hjerter med sin person-
lighed. (den skal opleves den kan ikke 
beskrives, men kendetegnet er, at han 
virkelig er en duksedreng, der helst vil 
gøre alting rigtigt, men måske bare ikke 
altid helt har fattet hvad rigtigt lige er). 

Dem der kender os, ved at jeg nogen gan-
ge kæmper med at få ham til at forlade 
banen, når vi er færdige, fordi han bare 
gerne vil blive ved med at træne. 

Cooper gik som en drøm og kom kun til 
at tyvstarte en bittelille smule ved indkald 
fra feltet, men det snakker vi ikke om… 
Han fik point nok til at forbedre sin 5. 
plads til en 4. plads i den samlede Årets 
Hund konkurrence.

Lotus. Ja Lotus, hun er sgu et kapitel for 
sig selv, men enormt sjov at træne med. 
Lotus kan rigtig mange ting, er hurtig 
som en Ninja og vil gerne selv ligge pla-
nen for hvilke øvelser vi skal vise, både 
når vi træner og når vi går til prøve. Hun 
kender kun enten 5. gear eller sluk.

Heldigvis er hun lige så god til at slappe 
af som hun er til at køre stærkt. Og så er 
hun enormt kærlig og hamrende klog og 
lærenem. Dommeren og alle kan sagtens 
få et kys med på vejen, hvis lejligheden 
byder sig. 

Vi arbejder ikke så meget med at lave 
øvelsen, for det kan hun - men mere med 
RO i øvelsen ønskes til tider. Og så også 
med at KUN vise den øvelse hun bliver 
bedt om og IKKE 20 andre, som hun 
også lige vil vise, at hun også kan. Hun er 
altid en FEST at gå på banen med. 
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Vi har op til Årets Hund haft en del 
snakke om at LYTTE og ikke bare gøre 
det hun tror vi skal og så også sætte 
farten lidt ned. På dagen var hun virkelig 
i HOPLA og jeg overvejede at trække 
hende, men valgte at give hende chancen. 

Det var en klog beslutning. Lotus gav den 
fuld speed, men LYTTEDE og lavede alle 
øvelser rigtig flot. 
Jeg var ramt af nerver, hvilket jeg ellers 
aldrig rigtig er, så der var nogle dumme 
førerfejl, som at jeg pludselig ikke kunne 
huske, hvad jeg skulle, når prøveleder 
sagde kommandér, men vi kom igennem 
med den flotteste prøve længe og fik vir-
kelig meget ros af både dommer, tilskuere 
og hjælpere. 

Flere af dem med border collie, kom hen 
og sagde, at hun er simpelthen vores ynd-
lings berner, hold op hvor er hun SKØN.

Man får ikke point at vide til Årets Hund, 
men Lotus flyttede sig fra sin 6. plads på 
året og til en 3. plads. 

SÅ JO EN BERNER ER OGSÅ EN       
LYDIGHEDSHUND. 

Og til jer, der ikke har set VM i lydighed, 
så kan jeg fortælle at White Dog i år (den 
hund der viser øvelserne før prøven til 
DM), var en Berner, da det blev afholdt i 
Schweiz, og WAUW, det var flot arbejde 
og drive den viste.

Så kom nu ud og leg med til prøverne i 
det ganske land, træn med jeres hunde, 
for de synes det er sjovt og jeg vil så ger-
ne møde nogle flere bernere til prøverne 
derude.
Både Cooper og Lotus står ofte foran 
border collier til prøverne, så med flid 
og sjovt arbejde med din hund, og lidt 
nørderi, så kan I komme rigtig langt med 
jeres hunde. Og NEJ en berner sidder 
ikke altid skævt, det handler om, hvilke 
kriterier i sætter til dem.

Både Cooper og Lotus ved at der ikke bli-
ver belønnet for en skæv numse i trænin-
gen, så de gør sig umage for at sidde lige.

Vi ses ude til prøverne :0)
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Nyt fra Nørbølling træningsplads
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  Miriam Johanna Schoones
  Byvejen 78
  5620 Glamsbjerg
  show.dbsk@gmail.com

  Hvalpeformidler
  Britta Staugaard
  Telefon:5189 6515
  hvalp.dbsk@gmail.com

  Se flere kontaktinformationer på
  www.berner-sennen.dk

     Avls-og sundhedsudvalg
     Formand
     Inge Bibby
     Ulvskovvej 140
     8300 Odder
     Asu.dbsk@gmail.com

     Sekretær
     Louise Viberg Christiansen
     Vesterlyngvej 107
     4500 Nykøbing Sj.
     Asu.dbsk@gmail.com

     Aktivitetsudvalg
     Joanna Gram
     Kestrupvej 15
     6560 Sommersted
     Akt.dbsk@gmail.com

     Rally
     Joan Kjeldsen
     Hovvej 16, Håre
     5591 Gelsted
     Kennelegely@mail.dkl.dk

     Vognkørsel
     Majbrit Maagaard
     Skærveagervej 6
     6430 Nordborg
     Himmark@bbsyd.dk

     Medlemsadministrator/
     webmaster/redaktør
     Monica Ø. Rasmussen
     Monica.Oestergaard.Rasmussen@gmail.com
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Fensholts Vakse Viggo / Walther & Mik-
kel laver græskar til Halloween

Tiffany og Tiffany - ren kærlighed

Lilja og Coco Chanel på gåtur
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DKK inspirationsdage for kredsbe-
styrelser, specialklubbestyrelser og 
DKKs udvalg 
af Anna Andreassen
I år afholdte DKK inspirationsdage den 
22-24/10-2021 for tredje gang. Denne 
gang forgik inspirationsdage på Kobæk 
Strand, Skælskør. Formanden for Klub-
bens Avls- og Sundhedsudvalg, Inge 
Bibby, og jeg deltog. 

Programmet var: 

Jeg hentede Inge fredag eftermiddag, 
og vi drog mod Skælskør gennem den 
Fynske eftermiddagstrafik. Vi ankom,  
tjekkede ind og fik udleveret vores nav-
neskilte og program. Derefter kunne vi 
netværke under middagen. Det gode ved 
at følges med Inge, er at hun, gennem sit 
årelange virke, har et utrolig stor net-
værk. Vi fik derfor talt med rigtig mange 
repræsentanter for andre specialklubber 
og DKK Kredse.

Lørdag morgen, efter velkomsten, deltog 
Inge i Mentorordning og jeg i Repræsen-
tantskabsmødet. Det var en, for mig, spe-
ciel oplevelse, da mødet foregik i lyende 
hast og ganske få af de 86 stemmeberetti-
gede havde spørgsmål. 
Dog gjorde DBSK sig gældende på to 
områder, nemlig et ønske om en præ-
sentation af de opstillede kandidater til 
de forskellige poster, samt en tilslutning 
til, at DKK fritager Specialklubberne fra 
skulle overholde DKKs frister og tilmel-
dingsgebyr til klubudstillingerne ifm. 
EDS 2023.
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Efter frokost var vi begge til foredrag om 
Mediepolitik og DKK. Herfra gik vi med: 
at der er 810.000 hunde i Danmark, at 
der er hund i hvert 5. hjem, at DKK kan 
fejre 125 års jubilæum i 2022, at DKK 
stadig er relevante i dagens Danmark og 
at DKK arbejder på, at vi skal kunne mø-
des på nye måder fx på et Hunde Univer-
sitet med diverse kurser for hundeejere.

Herefter deltog i Afvikling af general-
forsamlinger. Herfra gik vi med viden 
om: at DKK har en række skeletlove, 
som specialklubberne kan bygge deres 
vedtægter efter. At bestyrelserne er givet 
et mandat, som de har lov til at udfolde. 
At bestyrelserne skal arbejde loyalt for 
klubbens formålsbestemmelse. Være gen-
nemsigtig i deres arbejde og saglig i deres 
afgørelser. At bestyrelserne aldrig må 
blande sig medlemmers private anliggen-
der. At bestyrelserne skal kvalificere for-
slag fremsendt til generalforsamlingerne, 
idet DKKs love siger, at en bestyrelse skal 
udarbejde en økonomisk, juridisk og 
forretningsmæssig konsekvensberegning 
af et forslag.

Under foredraget Megatrends oplyste 
DKK, at de arbejder på Fødevarestyrel-
sens regler om registrering, som også 
gælder, hvis man blot får ét kuld, samt på 
EU-lovgivningen vedr. kølesæd. Endvi-
dere blev der fortalt om, at DKK følger 
med i Institut for Fremtidsforskning 
forskning i trends. 

Herefter var der middag med under-
holdning af stand-up komikeren Mikkel 
Rask.  Aftenen sluttede i lounge-området 
i selskab med DKKs medarbejdere. 

Søndag kl. 9 var vi klar til at høre om 
Mentalbeskrivelse og Digital kommuni-
kation. Mentalbeskrivelse er en avlsanbe-
faling i nogle specialklubber. Opfordrin-
gen fra DKK er, at man lader sine hunde 
mentalbeskrivelse, så DKK har et større 
datagrundlag. 

Digital kommunikation var meget spæn-
dene, men tog udgangspunkt i DKKs 
organisation og deres kommunikations-
afdeling med flere fuldtidsansatte. Nog-
le af hovedpointerne var, at de sociale 
medier er kommet for at blive, og at DKK 
bruger dem aktivt, og at specialklubberne 
kan/bør bruge dem i det omfang de har 
ressourcer til. At der skal laves spillereg-
ler for brugen af de sociale medier, samt 
at hjemmesider er et digitalt visitkort.

De sidste tre oplæg var: Hundeweb, Kriti-
ske medlemmer samt Opdræt og etik. Vi 
lærte om diverse funktionaliteter i klub-
systemet, som vi ikke kendte i forvejen. 
Vi blev opfordret til at kontakte DKK, 
hvis vi har ønsker, spørgsmål og forbed-
ringsforslag til hundeweb.dk. Opfordrin-
gen er hermed givet videre.
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Fra oplægget Kritiske medlemmer er der 
to citater, der har bidt sig fast i hukom-
melsen, nemlig "lær at elske forskellighe-
den" og "drukne dem (de kritiske med-
lemmer) i kærlighed". Derudover talte 
oplægsholder om konflikttrappen, den 
gode dialog samt om advarsler og misbil-
ligelser.

Sidste oplæg var Opdræt og etik, her talte 
oplægsholder om matadoravlsreglen, og 
om at DKK vil revidere denne. Oplægs-
holder fortalte også om uddannelse til 
avlshanhundeejere og om indavlskoeffi-
cienten. Ansvaret ligger hos opdrætter.

Vi sluttede af med Jørgen Hindses ord 
"jeg går herfra med lyden af glade stem-
mer og latter", og det gjorde Inge og jeg 
også. Vi glæder os, allerede til næste gang 
DKK inviterer til inspirationsdage.

Alle slides fra de forskellige oplæg kan 
findes på DKK hjemmeside: https://www.
dkk.dk/om-dkk/organisation/bestyrelse/
rep-2ge.

Øverst- Harthin's Yves Saint Laurent 
og Harthin's Z siddder på et gammelt 

krudstkammer ved Dybbøl Mølle.

Midten- Harthins's Z og Harthin's Yves 
Saint Laurent på "deres" badebro én dag i 

september

Nederst- Sebbe og Messi fra Kennel 
Harthin i klitterne ved Vejers Strand



Jylland

   Als & Sundved   Bent Jacobsen    4035 5190

   Nordjylland   Pia Lassen Jørgensen   20873854

   Nørbølling    Johnny Rasmussen   2049 6777

   Vejle    Hanne Bank Pedersen   25215166
 

Sjælland

   Ballerup/Skovlunde  Irma Jensen     3675 1124
    Mette Ejsing    2211 4744

   Suså    Bodil Nordam    3035 5017

   Køge    Laila Nielsen    2513 3434
     Iben Christoffersen   2042 6331
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Træningspladser
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Tirsdag d. 28. december 2021 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 søndag 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, 
så vi anser det som en 
selvfølge, at vores hunde 
forbliver i snor under hele 
turen!!  
  

 

 



  Udgivelser og deadlines i 2022:  

  Martsnummeret: 10. februar.
  Juninummeret: 10. maj. 
  Septembernummeret: 10. august. 
  Decemberrnummeret: 10. november

  Redaktionen modtager meget gerne bidrag fra alle medlemmer – billeder
  hundeerfaringer, hverdagshistorier, sjove og spændende oplevelser  m.m
  
  Filtyper og krav til fotos: Vi kan bruge jpg, jpeg, tiff og bmp. 
  Til billeder inde i bladet 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.

  Du kan sende dit bidrag til bladet via hjemmesiden, berner-sennen.dk

  Priser for annoncering i vores blad:
  Pr. blad: Halvside 300 kr. og helside 500 kr. 
  Årligt: Halvside 1000 kr. og helside 1800 kr.
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Kære allesammen. 
Tusind tak for alle jeres bidrag, store som små, til dette års Berner Blade. 

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul, 
samt et godt og lykkebringende nytår.

De bedste julehilsner
Monica Ø. Rasmussen
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Sensommertur til dyrehaven
i Haderslev
Lørdag den 11. september 2021 var vi 
ca. 20 personer og mindst lige så mange 
bernere på den årlige sensommertur -  i 
år til Haderslev Dyrepark.

Vejret var fint, og vi fik en dejlig tur 
med Jens-Jacob Sørensen fra Haderslev 
Dyrepark som guide. Han fortalte om de 
mange spændende ting, der sker og er 
sket i Haderslev Dyrepark. Jens-Jakob er 
skovløber og naturvejleder ved Natursty-
relsen Sønderjylland.

Haderslev Dyrepark er ca 100 ha, 40 
ha slette, 20 ha nyplantet skov og 40 ha 
gammel skov. Der er hegn omkring de 
nyplantede træer, indtil de er så store, 
at vildtet ikke skader det. Der er ca. 200 
dådyr og 20 krondyr i parken. 

Hvert år fødes ca 70 kalve, og bestanden 
holdes ved lige ved afskydning eller salg 
af levende dyr til andre dyrehaver.

Efter gåturen, og stop ved bl.a Sophies 
Kilde, fik vi et glimt af en flok dyr. Vi fik 
opfrisket historien om katastrofen på 
Haderslev Dam i 1959, hvor der gik ild i 
turbåden og mange mennesker omkom. 
Der sejler igen en turbåd, som lægger 
til ved en ny anløbsbro ved Bergs Plads, 
inden den fortsætter til bl.a. restaurant 
Damende og retur til Haderslev by. 

Og da vi kom tilbage til Nørskovgård fik 
vi grillet pølser og snakket. Vi nød de 
gode flutes – hjemmebag fra Grethe – og 
kagen til kaffen var der også. Der blev 
snakket hund og alt om muligt andet.
Vi var så heldige, at Dansk Berner Sen-
nen klub gav tilskud til guiden. Tak for 
det.

Så nu må vi se hvorhen Bernerpladsen 
Als og Sundeved laver sensommertur 
næste år. Vi takker alle for god opbak-
ning og hyggelige timer i Haderslev 
Dyrepark.
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Medlemsmøde

Bernerpladsen Als og Sundeved afholder medlemsmøde 

Lørdag d. 29. januar 2022 
kl. 10.00

Mødet er for alle klubbens medlemmer og medlemmer 
af 

træningspladsen og afholdes på 

Notmark gl. skole 
Notmark 46 

6440 Augustenborg.

Tilmelding senest ugen før på mail: 
julius_samson@hotmail.com 

På træningspladsen vegne
Bent Jacobsen



Reproduktion hos hund
Foredrag med DVM, Cert.SAD, Dipl.
ECAR Kathrine Thejll Kirchhoff den 
25/9-2021 i Hinnerup
Temaer:
• Ufrugtbarhed 
• Livmoderbetændelse og behand- 
 lingsmuligheder
• Årsager til kejsersnit

Ufrugtbarhed:
Ufrugtbarhed skyldes som oftest mang-
lede befrugtning eller resorption. Ho-
vedårsagen til manglende befrugtning 
er, i følge Kathrine, dårligt management, 
dvs. dårlig timing for parring. Det er den 
pirmære grund til ufrugtbarhed - over 
50%. Den anden grund er den regulære 
ufrugtbarhed, dvs. ingen befrugtning af 
æg eller resorption, hvor tæven mister 
hvalpene under drægtigheden.

Studier viser, at en Berner tæve, i forhold 
til kropsstørrelsen, bør kunne få kuld på 
8-9 hvalpe i gennemsnittet, mens fød-
selsstatistikker viser, at Berner tæver i 
gennemsnittet får seks hvalpe. 

Tæver har generelt et bedre drægtigheds-
forløb ved store kuld.

Hovedårsagen til ufrugtbarhed er det 
forkerte parringstidspunkt. Derfor anbe-
faler Kathrine, at man fortager en fund 
brunstkontrol, som indeholder:
• skedesvaber
• kikkertundersøgelse af skeden
• progesteronbestemmelse 

En progesteronværdi er ikke nok til at 
kunne bestemme det optimale parrings-
tidspunkt, fordi en progesteronværdi på 
5,5 ng/ml er ægløsningstidspunktet for 
gennemsnits tæven. Kathrine bruger alle 
tre parametre til at bestemme det opti-
male parringstidspunkt for den enkelte 
tæve. 

Første brunstkontrol foretages oftest på 
ottende eller niende dagen i løbetiden. 
Ved 60% af alle tæver sker ægløsningen 
på dag 12-14. De fleste tæver fordobler 
progesteron på et døgn og stiger voldsom 
efter ægløsning.

Derudover kan Kathrine ultralydsscanne 
tævens livmoder og æggestokke. Æg-
gestokke kan scannes for at fastslå hvor 
mange æg der modnes og løsnes. Man 
kan også scanne for cyste, hvis en tæve 
har cyster i livmoderen kan befrugtede 
æg ikke sætte sig fast på livmodervæg-
gen. Derfor kan dette undersøges, hvis en 
tæve gentagende gange går tom.
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Den næst hyppigste årsag er dårlig sæd-
kvalitet, hvorfor anbefaler Kathrine, at 
man tager en sædprøve.  En han-berners 
sædkvalitet falder med alderen og forrin-
ges markant efter fem-seks års alderen. 
Der er også vigtigt at huske, at der kan gå 
op til 2,5 mdr. før sædkvalitet er god efter 
sygdom og/eller medicinsk behandling.

Nedsat produktion af sæd kan være 
medfødt eller tilegnet, derfor anbefaler 
Kathrine altid at tage en sædprøve inden 
ibrugtagning af de unge avlshanner. 
Frugtbarhed er arvelig både på hanens 
side og på tævens side, og vi ved for lidt 
om hanhunde, som har været i avl og 
lavet kuld, men pludseligt bliver sterile. 

Når Kathrine vurderer hanhundens 
frugtbarhed, ser hun på mange parame-
ter herunder en sædtest med vurdering af 
bevægelighed, koncentration og morfo-
logi, dvs. antal og misdannelser herunder 
hoved og haledefekter. 

Kathrine foretager en klinisk undersø-
gelse, samt en sædtapning og vurdering. 
Sædtapningen foretages i tre fraktioner. 

Prostatasekret er vigtig for at ægget kan 
blive befrugtet. Mobiliteten rankeres på 
en skala fra 1 til 5. Tæves livmoder har 
forsvarsmekanismer, som angriber de 
langsomme sædceller. Sædceller skal 
være i livmoderen i syv timer før de er 
modne til at kunne befrugte et æg. Sæd-
celler fra de mest fertile hanner kan leve 
op til ni døgn, men sædceller fra de ældre 
hanner kan leve op til 4 døgn. Fra tæven 
har haft ægløsning til æggene kan blive 
befrugtet går der typisk 48 timer.

Prostata undersøges også. Den vokser 
udad. En forstørret prostata indehol-
der ofte cyster med blod. Den kan give 
urinvejes betændelse og nedsat sædkva-
litet. Man opdager det oftest ved, at der 
drypper blod fra penis. Diagnoser stilles 
ud fra en CPSE-måling og en ultralyds-
scanning.

Der er forskellige problematikker på 
intakte hanner og kastrater. De intakte 
hanner har oftest cyster, mens kastrater 
har kræft og/eller sten (kalkaflejringer) i 
prostata. Behandlingen er for avlshanner 
medicinsk og alternativ kastration. Det 
kan være kemisk. Her vil der gå 14 dage 
hvor testosteron stiger indtil en kemisk 
kastration virker.

30



Kosttilskud som selen og E-vitamin, 
Omega3 fedtsyrer har vist at have en 
lille, men positiv virkning på defekte 
sædceller. Af smertestillende medicin 
må avlshanner få Previcox og Metacam. 
Endvidere anbefaler Kathrine, at man 
tømmer hanhunden tre-fire uger inden, 
han skal parre.

Den tredje årsag er resorptioner, her 
skal man være opmærksom på at foster-
resorption ikke er usædvanligt. De fleste 
finder sted inden dag 30. Ved drægtig-
hedsscanning på ca. dag 27 vurderes 
forsterhinden, forstervandet, størrelsen 
på fostrene, mm.

Den fjerde årsag er infektioner, her-
under herpes hvor hvalpene dør, samt 
mycoplasma. Ved en bakteriologisk 
test kan det konstateres, hvilke bakte-
riestammer er i tævens skede. De fleste 
bakteriestammer lever i symbiose, men 
bare én stamme kan lave en ubalance 
i den eksisterende symbiose, og når 
livmoderhalsen åbner sig kan stammen 
forvolde en livmoderbetændelse. 

For at finde ud af hvilke bakteriestam-
mer, der findes i livmoderen skal der 
foretages et livmoderskyl. Her udtages 
skyllevæske, som undersøges for inflam-
mationsceller og bakterier.  

Mycoplasma kan behandles med pe-
nicillin. Der findes 15 familier, og tre 
familier er påvist at de kan nedsætte 
fertiliteten, fx ureaplasma. Hvis man 
skal lave en test for mycoplasma, skal 
man lave en test med udspecificering af 
hvilken stammer man vil undersøge. Et 
universitet i Hannover kan lave denne 
test, som skal foretages i løbetiden.  

Langvarig infektion i livmodervæggen 
kan føre til degeneration af denne, dvs. 
at befrugtede æg ikke kan sætte sig fast i 
livmodervæggen.

Kathrine har været med i et forsknings-
projekt vedr. degeneration i livmoder-
væggen. Her har hun fundet fire tæver 
med degenerationer. Man kan kontakte 
Kathrine, hvis man har en tæve, der 
skal have fjernet livmoder. Krav til at 
være med i projektet er, at tæven skal 
have haft mindst to drægtighedsforsøg, 
hvor der er foretaget brunstkontrol og 
hanhundens sæd er testet, men tæven er 
gået tom.

Kathrine talte også om hvilke tæver, der 
kræver ekstra opmærksomhed før en 
løbetid.
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Hun pointerede, at hunde er dygtige til at 
blive drægtige, og at 85% af alle unge og 
sunde tæver bliver drægtige. 

Fodring har også en stor betydning. 
Kathrine anbefaler, at tæver får fuldkost 
indtil dag 30 og derefter hvalpefoder. 
Mellem dag 30 og 63 er tævens immun-
forsvar nedsat, derfor anbefaler Kathrine, 
at man ikke Barf 'er i den periode. 

I løbet af løbetiden:

16 dage efter ægløsning kan de befrug-
tede æg sig fast i livmodervæggen. 

Kathrine anbefaler herpesvaccination, 
men gjorde opmærksom på, at hvalpene 
er ikke beskyttet i livmoderen, fordi den 
ikke accepterer at antistoffer trænger 
igennem til fostrene. Til gengæld får de 
nyfødte antistoffer gennem råmælken. 

En tæve kan resorbere forstene, fordi 
progesteron falder for tidlig. Fald i hun-
des kropstemperatur skyldes, at proge-
steronkoncentrationen falder. 

. Når vi taler om resorption, taler vi om 
en tæve kan miste fx en til to hvalpe. 
Fald i progesteron vil resultere i at tæven 
mister alle mister alle hvalpene.

Den femte årsag er hormonale forstyrrel-
ser, herunder stofskifte.

Den sjette årsag er arvelig nedsat frugt-
barhed, mens den syvende årsag er alder.

Livmoderbetændelse:
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Årsagen til en livmoderbetændelse er 
som regel en gentagen høj koncentration 
af progesteron i løbet af efterbrunsten (to 
måneder efter løbetid), da det øger akti-
vitet i kirtlerne i livmodervæggen, som 
producerer slim og giver et godt miljø for 
bakterier til at opformere sig i. Hvis dette 
foregår igennem længere tid, opstår der 
fortykkelser og cystedannelser i livmo-
dervæggen. Samtidigt lukker progesteron 
livmoderhalsen. Der akkumuleres slim 
inde i livmoderen og bakterierne laver 
en betændelsestilstand, som gør tæven 
syg. Når f.eks. E. coli dør danner der sig 
giftstof i livmoderen derfor bliver hun-
nen forgiftet.

Livmoderbetændelse kan behandles med 
Alizin, som gør at progesteron ikke kan 
sætte sig i livmoderen, derfor tømmer 
livmoderen sig. Frugtbarhed er nedsat 
med ca. 30% efter en livmoderbetændel-
se.

Årsager til kejsersnit (hvornår skal 
dette udføres?):

Kathrine fortalte, at der er fire gange 
større problemer hos tæver, som er 20% 
overvægtig. 

Hvalpenes binyrer starter fødslen. For at 
tæven kan føde naturligt, skal der være 
20% mere plads i bækkenet end hvalpe-
nes hovedstørrelse. Tre dage efter forven-
tet termin falder moderkagens funktio-
nalitet og hvalpene kommer til at mangle 
næring og ilt. 

Der kan også være en udfordring ved 
kæmpe eller helt små kuld. Der blev også 
talt om dyrlæger og deres kompetencer i 
forhold til håndtering af fødsler og fød-
selshjælp.
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Kære medlemmer, så er Klubben ved at indsamle materiale til Årsbladet 2021.

 
Bernere på udstillings-, LP og Rally hitlisterne. 
Skriv venligst hundens fulde navn, titler, navn på hitliste og placering

Klubben modtager også præsentationer (billeder og tekst) af alle:
Nye udstillings-, LP og Rally champions (max 1 A4-side pr hund)

Kuld og hvalpe født i 2021 (max 1 A4-side pr kuld / hvalp) 

Bernere I har fået i 2021 (max 1 A4-side pr hund)

Bernere I har sagt farvel til i 2021 (max 1 A4-side pr hund) 

Klubben modtager billeder af alle:

Årsbladet bliver udgivet på klubbens hjemmeside og trykt.

Bidrag sendes til: aarsbladet.dbsk@gmail.com
eller via hjemmesiden

Deadline: 20.12.2021

Som noget nyt, modtager Klubben også nytårshilsener fra kenneler og  
opdrætter. Prisen er 100 kr. for en halv side. 



www.bernershoppen.com / /  mai l@bernershoppen.com / /  Tl f . :  61 33 50 49

V I  T I L B Y D E R  E T  B R E D T  S O R T E M E N T 
A F  H Ø J  K V A L I T E T  T I L  D I G  O G  D I N  H U N D

B E S Ø G  W W W. B E R N E R S H O P P E N . C O M  O G  F I N D 
I N S P I R AT I O N  B Å D E  T I L  H U N D  O G  E J E R .
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Fra reaktiv til rolig – en historie fra 
den virkelige (hunde)verden 
af Mona Bundgaard
At få ny hundehvalp har for mig altid 
været forbundet med glæde, spænding og 
forventninger. 
Det er ikke aftaget trods antallet af gange, 
det har været prøvet.

I sommeren 2019 hentede vi Yannis i 
Finland og fløj ham hjem til en ny tilvæ-
relse i Danmark og til storebror Tjalfe. 
Vi har gennem en del år haft flere Berne-
re og altid hanner og det har både været 
krævende, men også skønt at have flere af 
slagsen. 
Det bedste har været at se det samspil, 
hundene har haft indbyrdes. Sådan blev 
det også med Yannis og Tjalfe, selvom 
Yannis har været en fræk og til tider 
udfordrende lillebror. Men Tjalfe var i 
besiddelse af en engels tålmodighed! 

I efteråret 2020 mistede vi desværre Tjal-
fe og vi havde nu en stor og stærk ung 
han i huset, som fortsat skulle opdrages 
og aktiveres trods corona nedlukning og 
dermed mange lukkede aktiviteter for 
hunde.

Da DK så småt lukkede op igen i foråret 
2021 kom der atter gang i hundekurser 
og udstillinger, så nu skulle der igen 
socialiseres. 
Vi havde spottet, at Yannis ofte reage-
rede meget, når vi gik ture eller kom til 
nye steder og ikke mindst, når der kom 
gæster. Da han efterhånden var blevet en 
stor hund, gav det udfordringer bl.a. med 
træk i linen og fuld fart fremad og det 
forskrækkede ofte mennesker og hunde i 
omgivelserne. 
Vi konstaterede, at vi havde en både fy-
sisk og psykisk stærk hund og at vi havde 
et stykke arbejde foran os. Vi har jo mere 
end 34 års erfaring med Bernere, så også 
Yannis måtte vi kunne klare.
Jeg har deltaget i diverse mindre kurser 
og ringtræning med Yannis. Jeg følte 
mig til tider magtesløs og lysten til at 
træne med Yannis svandt. Vi valgte dog 
at udstille Yannis efter sommerferien og 
havde en udmærket oplevelse med ham 
på Bornholms udstillingerne. Den sidste 
weekend i august havde vi også tilmeldt 
udstillinger i Lunderskov og her kommer 
vi til en form for klarhed. For de 2 udstil-
lingsdage var stressende, ærgerlige og slet 
ikke det vi forstår ved en hyggelig hunde-
udstilling. 
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Yannis var ”rundt på gulvet” begge dage, 
han ville ikke samarbejde i ringen og jeg 
blev mere og mere frustreret. Så stod det 
klart, at vi måtte have nye øjne til at vur-
dere Yannis og vores samspil med ham.

I juni måned deltog jeg i et spotkursus 
med Rikke Svensson (Faktaboks 1) om 
begrebet ”Control Unleashed” – fra reak-
tiv til rolig”. Her deltog flere hunde med 
forskellige problemer som usikkerhed, 
skyhed, stress o.l. 

Jeg vidste, at Rikke også lavede individu-
el træning og det fik mig til at kontakte 
hende for et forløb med Yannis. Efter en 
kort samtale aftalte vi 1) telefonkonsulta-
tion, 2) besøg her hos os, 3) opfølgning.
I telefonkonsultationen havde vi god tid 
til at fortælle om vores udfordringer med 
Yannis, og Rikke bad os uddybe efter 
behov. Da samtalen blev rundet af sagde 
Rikke noget forløsende, som fik mig til at 
se tingene i et andet perspektiv. 

Faktaboks 1: Rikke Svensson er certifice-
ret professionel hundetræner ved Karen Pryor 
Academy, og som den første i DK certificeret 
instruktør i træningsprogrammet ”Control 
Unleashed”, udviklet af Leslie Mc Devitt.
Hun har en Youtube kanal: Dig & Mig & 
Hund! Her kan man finde en masse små nyt-
tige videoer. Desuden er Rikke kendt gennem 
mange år som underviser på diverse 
  hundekurser.

For det vi havde tolket som en stærk og 
selvstændig hund, summede hun op til: 
”Jeg tror, Yannis har støttet sig meget 
mere op af Tjalfe end I har opdaget, og 
den støtte har I ikke kunnet give ham 
efterfølgende, fordi I har tolket ham an-
derledes” – den sætning brændte sig fast 
hos mig, men den gav også en pejling på, 
hvad der skulle til, for at ændre på Yannis 
og vores liv. 

Et par uger efter telefonsamtalen besøgte 
Rikke os herhjemme og inden da, havde 
vi skrevet de vigtigste udviklingspunkter 
op. Vi fik vist, hvordan vi kunne træne 
med Yannis og blev præsenteret for for-
skellige ”mønsterlege”, som ville egne sig 
til arbejdet med Yannis. 

Faktaboks 2: En mønsterleg er en simpel 
og forudsigelig adfærdskæde, der gentages. 
Legen er styret af hunden og dermed altid 
frivillig og helt uden forventningspres
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Der findes adskillige mønsterlege, og 
nedenfor nævner jeg de specifikke, vi 
har aftalt i Yannis’ plan. Desuden blev vi 
introduceret til programmet ”Relaxation 
Protocol”, som vi selv skulle gennemføre 
over nogle måneder. (Faktaboks 3) Nu 
var det bare med at komme i gang.  

Faktaboks 3: Ideen med Relaxation 
Protocol er at hjælpe hunden til at 
slappe af under forskellige
omstændigheder, herunder stressfyldte 
situationer. 
Programmet er som en slags 
samarbejdsøvelser og består af 15 
indtalte lektioner 

I korte træk ser planen sådan ud:
- Træning i programmet ”Relaxati 
 on Protocol”
- Slappe af på tæppe – bruger et nyt  
 tæppe til formålet
- Lære hunden at tage en dyb ind 
 ånding - mindsker stressniveau
- Mønsterlege – f.eks. Whiplash  
 turn, Op & Ned, snusemåtter
- Øve ”Hvor er?” - i forbindelse  
 med gæster, på gåture
- Lade Yannis arbejde for maden –  
 aktiveringslegetøj, slow down   
 madskåle

Slappe af på tæppe – skal kunne ligge/
sidde i ro mindst 15 sek.

Whiplash turn – bruges hver gang Yannis 
kommer ud af døren og ud af bilen
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Anvendelse af snusemåtter, når han skal 
hen mod noget ukendt og der skal ro på, 
f.eks. ind på en træningsplads

Vi er meget motiverede, da vi har kunnet 
se meningen med programmet. Men den 
største umiddelbare forandring er æn-
dringen i det mentale billede, vi nu har af 
Yannis: en glad, fræk, fysisk stærk hund, 
som gerne vil føle sig i kontrol, men skal 
have hjælp af os til det. 
Det er sjovt og spændende at lave øvel-
serne for både hund og menneske og 
den bedste belønning er at se de små 
fremskridt i hverdagen. Som den dag vi 
mødte en hundeejer med sin lille Coton, 
hun standsede op og råbte: ”det er jer, der 
ikke har styr på jeres hund” og jeg kunne 
svare; ”jo, det har vi nu!
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Ret og Vrang med Jørgen Hindse
af Anna Andreassen 
Så var formanden for Klubbens Avls- og 
Sundhedsudvalg, Inge Bibby, og jeg på 
farten igen. Denne gang til foredraget Ret 
og Vrang med Jørgen Hindse i Hedensted 
den 4/11-2021.

Selvom de fleste nok ved hvem Jørgen 
Hindse er, kommer der alligevel en lille 
introduktion.  Jørgen Hindse er formand 
for DKKs bestyrelse. Det har han været 
i 44 år. Jørgen er oprindelig en schæfer-
hundemand. Han er eksteriørdommer og 
formand for FCIs Europasektion.                                                                                                                

Foto: hunden.dk/Jørgen Bak Rasmussen
Temaet for foredraget var: købelov og 
aftalelov. 
Termer i artiklen:
• Sælger er lig opdrætter eller 
 ekspert
• Købsaftale er lig købskontrakt  
 eller aftale
• Køber er lig hvalpekøber eller  
 køber af en ung- eller voksen  
 hund eller lægmand eller forbru- 
 ger
• Køb er lig handel
• Salgsgenstand eller genstand er  
 lig hund eller hvalp

Handel/køb:
Først ridsede Jørgen begreberne op: 
Lovgivningen regulerer al handel. Kort 
sagt er der tre former for handel: civil-, 
handels- og forbrugerkøb. I forbindelse 
med handel, taler loven om en salgsgen-
stand og dermed ikke om hunde eller 
køleskabe.

Civilkøb er handel mellem to private. 
For eksempel, når man køber en græs-
slåmaskine af sin nabo. Her er der som 
udgangspunkt ingen garanti. Køber kan 
ikke gøre krav og har ingen rettighe-
der. Sælger har heller ikke noget ansvar, 
forudsat at denne har givet køber alle 
oplysninger. Handel med hunde uden 
stamtavle vil typisk være et civilkøb.

Handelskøb er handel mellem profes-
sionelle. Det kan være mellem to virk-
somheder, herunder to opdrætter. Her er 
aftalefrihed og salgsbetingelserne aftales 
mellem de to parter. Endvidere, gælder 
købelovens forbrugerbeskyttende regler 
ikke.

Forbrugerkøb er handel mellem en pro-
fessionel/ekspert og en forbruger. Det er 
f.eks., når vi går ned til en hårdhvideva-
reforhandler for at købe et køleskab eller 
en vaskemaskine. Lovgivningen betragter 
forhandler som en, der ved eller bør vide 
bedre/mere end en almindelig forbruger/
lægsmand, derfor gælder købelovens 
forbrugerbeskyttende regler. 
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Handel mellem en opdrætter og hval-
pekøber er omfattet af forbrugerkøb. 
Købeloven beskytter den mindre vidende 
part i handlen. 

En opdrætter må derfor ikke stille en 
hvalpekøber ringere end købeloven 
tilskriver. Hvis opdrætter har pausér i sin 
salgskontrakt, som stiller hvalpekøber 
ringere en købeloven tilskriver, er kon-
trakten ugyldig.

Der er et forbrugerkøbsdirektiv, som 
gælder i hele EU. Det har til formål at be-
skytte forbrugerne. Men det betyder ikke, 
at hvis man køber en hvalp/hund af en 
opdrætter i land X, så er købet omfattet 
af den dansk købelov. Købet er omfattet 
af lands X købelov. Dvs. at hvis et krav 
skal gøres gældende over for opdrætter, 
så er det domstolen i den retskreds, hvor 
opdrætter bor.

Salgsgenstand:
Købeloven taler om salgsgenstand og 
forventninger til denne. Salgsgenstanden 
skal være af sådan holdbarhed og øvrige 
egenskaber, som køberen efter salgsgen-
standens karakter og forholdene i øvrigt 
havde rimelig grund til at forvente. Hvad 
betyder det så, når vi nu taler om hval-
pe/hunde og ikke hårdhvidevarer? Det 
betyder, at køber kan forvente, at hvalpen 
vokser op, så den kommer til at ligne sin 
race, at den opfører sig racetypisk, osv.

Hvis hvalpen ikke lever op til forvent-
ningen, har køber ret til erstatning. Her 
bestemmer køber hvordan udgangen skal 
være på det mislykkede køb, dvs. køber 
bestemmer og køber vil have penge eller 
en ny hund. Køber kan som udgangs-
punkt ikke få begge, da det betragtes som 
åbenlyst urimeligt.

Det er netop pga. forventningen til salgs-
genstanden, at DKK råder alle opdrætter 
til at sælge hunde, som familiehunde. 
Sælger en opdrætter en hund som en 
jagthund, hvor hunden viser sig at være 
fx skudræd, så lever salgsgenstand ikke 
op til forventningen om jagthund. 

Køber har ret til at forventer, at gen-
standen svarer til det, den er solgt til. 
Opdrætter må ikke fortie noget. Vur-
deringen vil gå på, om salgsgenstanden 
dvs. hunden er af en anden eller ringer 
beskaffenhed.

DKKs medlemmer kan få prøvet deres 
sag hos DKKs Klagenævn. Klagenævnet 
behandler 60-70 sager pr. år. Set i per-
spektiv af, at der sælges mellem 60.000 
– 70.000 hunde om året. Klage-nævnet 
vurderer sagen ift. købeloven. Cirka 75% 
af sagerne afgøres til købers fordel, fordi 
købeloven er lavet til at beskytte forbru-
ger, her hvalpekøber. 
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Klausuler:
Opdrætter må ikke lægge urimelige klau-
suler på solgte hvalpe/hunde. Er dette 
tilfældet vil en domstol ophæve sådan 
aftale, og ejer af hunden vil vinde sa-
gen. Jørgen sagde: "når man har solgt en 
hund til fuld pris, så er det købers hund". 
Opdrætter kan ikke bestemme over hun-
den. Det svaret til, at hårdhvidevarefor-
handleren vil bestemme, hvilken mad vi 
vil putte i vores køleskab, eller hvilket tøj 
vi vil vaske.

Hvis kontrakten er åbenlyst ugunstig for 
den ene part (forbruger), så er den ugyl-
dig, derfor vil en domstol ophæve aftalen. 

Har en forbruger (det er vigtigt, at huske, 
at der er tale om en forbruger dvs. læg-
mand) købt en hvalp/hund til fuld pris, 
har opdrætter ingen bestemmelsesret 
over hvalpen/hunden. Handel mellem to 
opdrætter er omfattet af handelsloven, 
hvor der er aftalefrihed. 

Undtagelsen er sundhedsundersøgelser. 
Her har en opdrætter en legitim interesse 
og krav, for at forbedre racens generelle 
sundhed, og dermed at have en klausul 
om at hvalpen/hunden sundhedsunder-
søgelses på købers regning. For bernere 
vil det dreje sig om undersøgelser af al-
bueled- og hofteledsdysplasi. Dvs. en op-
drætter kan i sin kontrakt have en klausul 
om, at hvalpen skal undersøges for albue-
led- og hofteledsdysplasi i en given alder. 
Køber skal overholde denne klausul, hvis 
den står i købsaftalen. Overholder køber 
ikke sin forpligtelse vil Klagenævnet give 
opdrætter medhold. 

Mangel:
En mangel er en forudsætning for at 
klage. En mangel er noget, som har 
betydning for hunden. Køber har to års 
reklamationsfrist fra handelstidspunktet. 
De første seks måneder er endda omfattet 
af formodningsreglen. Det betyder, hvis 
manglen viser sig inden for de første seks 
måneder fra købstidspunktet, så for-
modes det ubetinget, at genstanden var 
mangelfuld på købstidspunktet.

Hvis en mangel viser sig efter seks måne-
der fra købstidspunktet, og inden udlø-
bet af den absolutte reklamationsfrist på 
de 24 måneder, er det køber, som skal 
bevise, at manglen var til stede på købs-
tidspunktet.

Esther nyder en duft, April nyder bare at 
drille
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Opdrætter har en loyal oplysningspligt. 
Det vil sige at en opdrætter skal oplyse 
om racen, om evt. sygdomme, og alt 
om den hvalp/hund, der er genstand for 
handlen. En opdrætter kan ikke fra-
skrive sig ansvaret eller lave en generel 
ansvarsfraskrivning. Loven forudsætter, 
at opdrætter ved eller bør vide, for det er 
opdrætters pligt at holde sig opdateret. 
Ukendskab til loven fratager ikke for 
ansvar.

Men hvis opdrætter oplyser køber om 
en evt. mangel og skiver den i købskon-
trakten, så har køber haft mulighed for at 
fravælge handlen. Derved har opdrætter 
ikke længere et ansvar for den pågælden-
de mangel.
 
Når køber konstaterer en mangel, skal 
denne reklameres rettidigt. Jævnfør 
aftaleloven er rettidigt op til to mdr. efter 
manglen er konstateret.
 
Er manglen konstateret, og køber har re-
klameret, så har køber ret jf. købelovens 
mangelsbeføjelser ret til, at: 
1. få afhjulpet manglen
2. få leveret en anden hund, der lever op  
til forventningen
3. beholde hunden og få et afslag i købs-
prisen
4. hæve købet
Det er vigtigt at gøre sig klart, at det er 
køber, som vælger, hvilken løsning det 
skal være.

Til gengæld må køber ikke, uden forud-
gående aftale med opdrætter, selv udbe-
dre manglen på opdrætters regning. Hvis 
opdrætter skal betale, skal der på forhånd 
laves en aftale om, at opdrætter helt eller 
delvis betaler for at udbedre manglen.

Ej heller kan køber aflive hunden pga. en 
mangel og kræve, at opdrætter betaler. 
Medmindre dyrlægen afliver hunden 
pga. dyreværnsmæssige grunde, men så 
skal der foreligge en dyrlægeattest eller 
udtalelse fra den behandlende dyrlæge, 
inden køber kan gøre krav.

Endvidere, har opdrætter ret til at få 
undersøgt hunden hos egen ekspert dvs. 
dyrlæge. Opdrætter skal dog selv betale 
for undersøgelsen og transport af hun-
den. 

Fensholts Veronika nyder lige solen efter 
en tur i ringen i Ballerup
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Bod:
En bod er en betingelse i købskontrakten 
for at tvinge køber til at agere på en be-
stemt måde. En bods størrelse kan være 
mange tusinde kroner, men sådan et be-
løb vil blive erklæret ugyldige af domsto-
lene. Der er præcedens for bodsstørrelser. 
Den samlede bod for alle forseelser kan 
aldrig overstige 50% af købsprisen.  Kla-
genævnet kan ikke afgøre bodsstørrelser, 
det kan kun domstolene.

Et eksempel på en rimelig bodsbetingelse 
er ifm. sundhedsundersøgelser. Her er 
rimeligt for opdrætter at tilføje til købs-
kontakten, at hvis en hvalpekøber ikke 
overholder, de, i købskontrakten, sund-
hedsundersøgelser, skal køber betale en 
bod, dog max. 50% af købsprisen.

Skævhed:
Lovgivningen taler også om skævheder. 
Det er fx i de tilfælde, hvor opdrætter 
pålægger køber en masse klausuler/be-
stemmelser. Det er en oplagt skævhed og 
åbenlyst urimeligt, og så gælder aftalen/
købskontrakten ikke. 

Opdrættere skal være opmærksomme 
på, at hvis man i sin købskontrakt har fx 
fem bestemmelser, der vurderes at være 
urimelige for køber og én bestemmelse, 
der er til gavn for køberen, så kan køber 
faktisk vælge at se bort fra de fem urime-
lige bestemmelser og fastholde den, for 
køber, rimelige bestemmelse. 

Tilbagekøbsklausul:
En tilbagekøbsklausul er både rimelig for 
køber og opdrætter. For køber er det en 
tryghed, at opdrætter viser interesse. For 
opdrætter er det en tryghed, at man får 
tilbudt hunden først.
Opdrætter har ingen pligt til at tage/købe 
hunden tilbage.

Hvad er den rimelige tilbagekøbspris? 
Her skelner DKK mellem den salgsbare 
alder og den ikke salgsbare alder, dvs. 
hunde op til fire-fem år og de ældre 
hunde. For de salgsbare hunde er tilbage-
købsprisen mellem 1/3 og 1/2 af købspri-
sen. For de ældre hunde er der yderligere 
reduktion i tilbagekøbsprisen.

Er tilbagekøbsprisen fx 1 krone, vil dette 
blive vurderet som åbenlyst urimeligt. 
Tilbagekøbsprisen er forholdsvis laver 
end købsprisen, fordi opdrætter kan 
forvente omkostninger til fx dyrlæge og 
foder. Hunden skal måske blive hos op-
drætter i noget tid og opdrætter kan også 
påregne sig salgsomkostninger. Overhol-
der hvalpekøber ikke tilbagekøbsklausu-
len, er der tale om et civilt søgsmål.

Til gengæld står der ikke noget om for-
trydelsesret i hverken købe- eller aftale-
loven. Når hvalpen/hunden er solgt, så er 
den solgt. Opdrætter har ingen forpligti-
gelse til at tage hunden tilbage, hvis f.eks. 
køber kommer fem dage senere og har 
fortrudt. 
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Opdrætter behøver heller ikke at refun-
dere købssummen, hverken helt eller 
delvis, medmindre der er en tilbage-
købsklausul, så skal denne overholdes. 
Opdrætter må f.eks. godt sige: ”jeg kan 
godt tage hvalpen tilbage for 1 krone”, 
men så er det op til køber, om denne vil 
accepter betingelsen eller ej. 

Solgt eller ej:
Hvornår er hvalpen solgt? Det er den 
faktisk, når opdrætter siger: "ja, du 
kan godt købe en hvalp fra dette kuld". 
Jævnfør dansk lov er en mundtlig aftale 
ligeså bindende, som en skriftlig aftale. 
Dog kan der være en udfordring med 
bevisbyrden. Derfor er hvalpen solgt med 
sikkerhed, når der er betalt depositum. 

Depositum, ventelistegebyr, reservations-
gebyr eller noget andet ligestilles. Når der 
er betalt penge, så er der indgået en bin-
dende aftale. Opdrætter hænger juridisk 
på handlen og skal udlevere hvalpen.

Hvis hvalpekøber springer fra beholder 
opdrætter depositum, men hvis hvalpen 
dør, får køber sit depositum. Husk bevis 
herfor.

Opsamling:
Generelt var det et meget oplysende fore-
drag. Jørgen formåede, at formidle tungt 
lovstof på letforståelig måde, krydret med 
en masse sjove eksempler.

Lucy (Pa-Di Sinclair's Patrizia) træner 
med hjemmelavede jordbær kiks på 

poterne.

På efterårs tur
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Esther – nu også som læsehund
af Lis Gøtche Østergaard 
Esther er i dag 6½ år, hun er rolig og 
kærlig og jeg har haft så mange enestå-
ende oplevelser med hende, også ude til 
udstillinger, hvor hun har overrasket mig 
den ene gang efter den anden, ikke bare 
med gode resultater, men også hendes 
super fine fornemmelse for at give sig 
selv fuldt ud. Hun kommer stadig i ud-
stillingsringen, og hun mangler også kun 
ét CERT for at blive Dansk Champion, 
mon ikke også det kommer.
Nu er hun så også blevet læsehund. 
Læsehund, hvad er en læsehund er der 
mange som spørger om, jeg har sakset 
dette fra den brochure som vi deler ud, 
da det står supergodt beskrevet:

” Ca. 15 % af danske skolebørn har en læseud-
fordring og mange af dem har samtidig mistet 
lysten til at læse. Derfor oplever forældre, at det 
kan være svært at motivere barnet til at øve 
læsningen hjemme.
Det kan også være udfordrende at træne højt-
læsningen på klassen, hvis man er usikker på 
om klassekammeraterne kan finde på at grine, 
hvis man læser forkert.
Når bogstaverne driller, kan det gå ud over 
barnets skoleglæde og selvtillid, fordi læsning 
indgår bredt i mange fag. Vi ved, at det er 
vigtigt at sætte tidligt ind og motivere barnet til 
et liv med ord.

En læsehund tilbyder ro og nærvær, der skaber 
tryghed og tillid hos barnet.

En læsehund er en venlig og børneglad hund, 
der motiverer børn til at læse, ved at lytte tål-
modigt og interesseret til alverdens historier.
En læsehund er med til at skabe en positiv og 
anderledes læseoplevelse, og resultatet er øget 
læselyst og selvtillid.

En læsehund er godkendt og certificeret til at 
arbejde på biblioteker og skoler med netop den-
ne opgave. Her får barnet mulighed for at læse 
højt for læsehunden i 20-30 minutter, og heref-
ter er der tid til hundeøvelser og sjove tricks.
Vi mødes en gang om ugen og et læseforløb 
varer typisk seks uger og barnet modtager et 
diplom den sidste gang.

Læsehundene henvender sig til børn i 1. – 5. 
klasse, som har knækket læsekoden, men som 
er udfordret og mangler motivation til at træne 
læsningen.

Læsehunden og dens ejer udfører aktiviteten på 
frivillig basis via Foreningen Læsehunde. 

Det er gratis for barnet at modtage hjælp fra en 
Læsehund. ”
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Mine tanker omkring at få Esther certifi-
ceret til læsehund, startede for et stykke 
tid siden. Vi har et barnebarn på 5 år som 
har nogle udfordringer i sin hverdag, og 
jeg observerede at når han var sammen 
med vore hunde, så ændrede han karak-
ter og blev mere rolig, og han udviste 
mere empati. Det kunne jeg se en mulig-
hed i at udnytte andre steder.
Jeg havde læst om læsehundene og deres 
arbejde, og besluttede mig for at prøve 
om Esther kunne være egnet til det, så vi 
kunne gøre en indsats for børn med ud-
fordringer i skole og i hverdagen generelt

Jeg tilmeldte hende, og var spændt på om 
vi hørte noget, og det gjorde vi. Esther og 
jeg skulle til certificering den 30/10 i år, 
og vi skulle møde inde på Viborg bibli-
otek. Samtidig modtog jeg også link til 
små introvideoer som jeg skulle se inden 
prøven, for at blive klædt på til dagen. 
Super gode videoer med masse af god 
oplysning, og de gjorde at jeg blev endnu 
mere sikker på at det var det Esther og 
jeg skulle. 
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Vi mødte op som aftalt 1 time før vi skul-
le ind. Esther fik hilst på de andre som 
var til stede, jeg fik kaffe og fik lidt ro på 
både Esther og mig selv. 
Så blev det vores tur, og vi kom ind til 
hende som skulle teste os. Der var en del 
lydighedsøvelser, små sjove øvelser, gå 
hen over plastik som larmer, høj musik, 
og pludselige lyde. Så skulle jeg forla-
de rummet og Esther blive tilbage med 
testlederen. Det gik så fint det hele, og vi 
fik stor ros. Jeg sendte mange taknemli-
ge tanker afsted til alle de udstillinger vi 
har været til, hvor der har været masse af 
larm og virak omkring os, og at Esther 
var vant til at jeg gik fra hende. 
så blev der kaldt en pige ind på ca. 8-9 
år, Esther tog selv kontakt og ville gerne 
snakkes med og kæles for, og da pigen 
satte sig på gulvet på madrassen, så satte 
Esther sig helt af sig selv ved hendes 
højre side. Pigen sad med armen over 
ryggen på Esther og læste for hende, og 
jeg sad bare som tilhører. Jeg kunne se at 
pigen kælede ekstra meget for Esther og 
dykkede ind i pelsen, når ordene begynd-
te at drille, men trygheden og roen gav 
hende ny energi, og så kunne hun læse 
igen.
Da den session var overstået, blev pigen 
spurgt om hvad hun syntes om at læse 
for Esther, og så kom det lige fra hjertet, 
”hun er den bedste hund jeg nogensinde 
har læst for, og jeg vil ønske at det var 
mig hun skulle læse med”. Jamen altså 
jeg voksede jo af stolthed over, at Esther 
formåede at give så meget tillid på så kort 
tid. 

Esthers resultat kom med det samme, 
hun var godkendt, der var ikke brug for 
at snakke det igennem med de andre 
hundekyndige som var der. Jeg er så stolt, 
og jeg glæder mig oprigtigt til, at vi får 
tildelt nogle børn som vi kan hjælpe til 
bedre forståelse til læsningen, og dermed 
også får mere læselyst, så de kan udforske 
bøgernes vidunderlige verden.
Pt. venter jeg på svar fra Frederiks Skole, 
de kendte ikke til læsehundene, og deres 
læseteam som læser med de børn som 
har behov, skulle lige høres om hvad de 
mente om at få besøg af en læsehund. Jeg 
håber at man i mit lokale område kan 
have brug for sådan et team som vi ud-
gør, jeg er helt sikker på at det kan gøre 
en forskel for børnene.
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Nosework og hygge
af Marianne Rasmussen
Sidste år annoncerede Aslaug at hun 
gerne ville lave et Berner begynderhold 
i Nosework , og her var vi 5 friske ber-
nerfolk med lyst til at lære Nosework der 
tilmeldte os.
Både hundene og os selv var nye i denne 
sport, så vi startede helt fra bunden med 
alle former for kasser og skåle og masser 
af GODBIDDER - og samtidig med, at 
vi og hundene begyndte at få “færden” , 
så havde os deltagere det rigtig hyggeligt 
sammen.

Her er den mor - SCARLETT har fundet 
duften.

Så da det første kursus var færdigt blev vi 
hurtigt enige  om, at vi ville gerne fort-
sætte.
Vi kunne også mærke at hundene gjor-
de fine fremskridt - de ville også gerne 
NOSEWORKE.

Kan der mon være noget her? HAPPY 
prøver sig frem

Aslaug var sød og gav gerne et kursusfor-
løb mere, og jeg tror vi har været næsten 
alle steder i dejlige MIddelfart for at finde 
lavendeldufte, bl.a. har vi været i Tegl-
gårdsparken, på skoler , CLAY keramik-
museum, og til slut arrangerede Aslaug 
en prøve på en foderfabrik hvor Joan 
Kjeldsens mand arbejder.
Det var virkelig sjovt - vi prøvede behol-
dersøg - autosøg og indesøg - her kom 
hundene virkelig på prøve mellem alle de 
andre dufte der er på en foderfabrik.
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Der er den far. DIXIE har fundet duften

Efter disse kurser VILLE VI STADIG 
MERE - så vi besluttede , at vi hver især 
fandt en lokalitet , for så kunne Aslaug 
også have sine 2 dygtige NOSEWORKE-
RE SCARLET og TIFANNY med.
Vi har så siden mødtes hver 2. Uge, og 
her har vi bl.a. fundet dufte på Børne-
haven Eventyrhuset’s store legeplads ( 
Fredericia),været på taget af P- huset i 
Middelfart, besøgt Middelfart Marina 
og sidst i Syningshallen hos DIXIE’s far 
Henrik,  hvor vi lige har holdt hyggelig 
afslutning for i år, hvor der blev disket op 
med Kaffe og de verdensberømte Rom-
kugler som Aslaug havde sørget for.

Men vi er alle enige om at mødes igen - 
vores hunde er godt på vej - nogle finder 
hurtigt lavendelduften - medens et par 
stykker stadig bedst kan når der er lagt 
en pølse ovenpå, og vi synes alle det er 
spændende - og samtidig har vi et mun-
tert samvær - HUSK på vi er sammen 
med Aslaug (ha ha).

Her mor . Theis viser mor Joan hvor 
duften er
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Vi skal mødes igen i det nye år på jagt 
efter flere dufte - OG HERMED EN OP-
FORDRING
JEG KAN VARMT ANBEFALE NO-
SEWORK - JERES BERNERE VIL 
GERNE -
Tænkte selv - GUD VED OM NO-
SEWORK ER NOGET FOR HAPPY OG 
MIG - men dette elsker vi begge 

Sluttelig vil hele NOSEWORK HOLDET 
ønske alle læsere en 
RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT 
NYTÅR 2022
Hilsen fra
Marianne og HAPPY
Joan og THEIS
Henrik og DIXIE
Christian og FIGO og
Aslaug og Scarlet og Tiffany

Flot FIGO - så er der belønning

Vores hold fra venstre: Henrik med DIXIE ,Christian med FIGO, Marianne med 
HAPPY, Aslaug med SCARLET og TIFFANY, og Joan med THEIS
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Vindere af efterårskonkurrencen på Facebook

1. Bertil 
Indsendt af Anette Rotbøll 

præmie 300kr til Bernershoppen 

2. Paprika 
Indsendt af Kasper Kjær-Sørensen  
præmie 200 kr til Bernershoppen 

3. Isabella
Indsendt af Line Kronborg Nielsen 
præmie 100kr til Bernershoppen
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Mentorordning. Er det noget for 
os?  af Inge Bibby
På Dansk Kennel Klubs inspirationsda-
ge sidst i oktober kom jeg i en gruppe, 
der fik gennemgået Golden raceledelses 
Mentorordning. Det drejer sig om en 
mentorordning for Golden retriever, og 
tovholder var Marlene Birkebæk.

Mentorordningen har til formål at frem-
me interessen og viden om det at lave 
stambogsførte Golden retriever hvalpe.
Raceledelsens mentorer skal selv være 
aktive opdrættere med lyst, tid og over-
skud til at hjælpe nye opdrættere i gang. 
Mentoren får ikke betaling, og den er 
gratis for alle medlemmer af retriever-
klubben med en egnet DKK stambogs-
ført tæve.

For at blive mentor skal man enten have 
opdrætteruddannelsen eller hundehol-
deruddannelsen. Selv have haft mini-
mum et kuld hvalpe, være medlem af 
retrieverklubben og have evne, tid og lyst 
til uegennyttigt at kunne kommunikere 
på skrift og/eller tale med de nye opdræt-
tere om alle de emner, som det at lave et 
kuld hvalpe indebærer.

Raceledelsen har lavet en lukket Face-
bookgruppe, hvor mentorer kan hjælpe 
hinanden og vidensdele.

Hvert år inden raceledelsens årsmøde in-
viteres mentorerne til en ERFAgruppe og 
raceledelsen inviterer på frokost som tak.

Mentorens opgave er at hjælpe den nye 
opdrætter i mål med et kuld stambogs-
førte hvalpe. Og at gøre sit bedste til, at 
disse hvalpe er gode, sunde og velsociali-
serede hvalpe. Det er vigtigt, at man kan 
se bort fra ens egen interesse og smag 
for typer. Man skal kunne formidle, hvor 
meget det kræver at lave et kuld hvalpe 
både økonomisk og tidsmæssigt, og hvil-
ke risici der er, hvis man lader sin tæve 
indgå i avl.

Man kan hjælpe med at finde en egnet 
hanhund eller evt pege på klubbens 
hanhundeliste. Henvise til læsestof, hvor 
opdrætteren kan forberede sig på den 
kommende opgave. Hjælp/støtte ved 
fødslen.
Dele erfaringer fra egne fødsler. Infor-
mere den nye opdrætter om deadlines 
gennem de 8 uger. 

Brug af DKKs pasningsvejledninger.
Nogle kræver mere hjælp end andre; men 
man skal vide, at det er en opgave, der 
godt kan kræve nogen tid.

Vejledning kan f.eks. være: Kan min tæve 
indgå i avl? Hvad er risikoen ved at få 
hvalpe? Er min tæve egnet til at få hval-
pe? Hvor meget plads kræver det af mig. 
Ferie, plads m.m.?

Hvilke tests kræves? HD, AD. De har 
også en gentest for en øjensygdom.
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Hanhund og egnethed til den pågælden-
de tæve. (Sundhed, genetik, aner, menta-
litet, prøver, udstillinger mm.)

Hvis mentoren er i tvivl, vejledes opdræt-
ter til at kontakte egen opdrætter om 
linjer og sundhed på tæven og hendes 
familie inden valg af avlspartner.
Det er vigtigt ikke at promovere sig selv 
og være åben overfor den nye opdrætters 
tanker og overvejelser.
Husk kombinationer kan faktisk være 
ganske interessante, selvom man som 
mentor ikke selv tænkte dem.

Fødslen:
Mentoren vil aldrig kunne gøre det ud 
for en dyrlæge; men en mentor vil kunne 
give gode råd og støtte og dele ud af sine 
erfaringer.

Hjælp under fødslen, assistance og støtte 
over telefonen. Grundig vejledning inden 
fødslen. Evt. en mulighed for at overvære 
en fødsel hos mentor. Mentor er uden 
ansvar under fødslen.

Det er altid opdrætterens eget ansvar at 
have en dyrlæge med på sidelinjen, hvis 
fødslen ikke går efter planen.

En mentor skal også kunne vejlede i:
Indretning af hjemmet med fødekasse. 
Hvalpegård. 
Udendørs legeområde. 
Socialisering og pleje af hvalpene, skema, 
bøger.
Problemer med hvalpene undervejs.
Sygdom tæve/hvalpe.
Fodring tæve/hvalpe igennem de 8 uger.
Kontakt til hanhund.
Progesteronmåling.
Vaccine.
Fodring af tæven, scanning/røntgen skal/
skal ikke?, 
Hvad skal jeg have klar til fødslen? 
Hvad kan jeg læse af gode bøger om 
hundeopdræt?

Hvalpesalg.
Kontakt til hvalpekøbere, hvordan får 
man sine hvalpe solgt?, hvor annoncerer 
man? Skal man sælge til alle, der retter 
henvendelse? Hvordan finder man ud af, 
om det er gode familier? Hvordan afviser 
man en henvendelse? Hvordan gør man 
med betaling? Hvad koster en hvalp? 
Skal man tage depositum? Chip? Hval-
petest. Stambøger, hvilken information/
vejledninger skal der laves til hvalpenes 
nye familier? Ansvar og forpligtelser efter 
hvalpene er rejst – anbefaling af røntgen 
af hvalpene fordele/ulemper.



En historie om Aslan 
af Inge Lise og Brian Nielsen
Aslan (Bakkeborg's Berner's Eico) er 15 
måneder gammel og bor i Silkeborg sam-
men med sin mor, Jannie, og far, Martin.  

Denne historie foregik den 10. november. 
Aslan er i hundeskoven med sin far. De 
går rundt i hundeskoven som de plejer. 
På et tidspunkt bliver Aslan og far over-
halet af en voksen collie.

Kort tid efter hører Aslans far en hund 
pive højt og smertefuldt, og en kvinde 
skrige. Da han kommer rundt om et 
hjørne ser han, at den collie, som overha-
lede dem, er i gang med at bide og ruske i 
en labrador hvalp. Ejeren til hvalpen (den 
skrigende kvinden) står helt stivfrossen 
og ser på

Collien slipper hvalpen. Aslans far får 
collien i snor og trukket den væk fra 
hvalpen. Han holder collien i snor indtil 
dens ejer dukker op. 

Aslans far og hvalpens ejer får undersøgt 
hvalpen, som heldigvis ikke har alvorlige 
fysiske skader, men er selvfølgeligt meget 
bange, så Aslan ligger sig pænt ved siden 
af hvalpen og beroliger hvalpen. 

Aslan har aldrig mødt hverken collien 
eller hvalpen før. 

Aslans mor og far er meget imponeret og 
stolte over Aslan. For dem er oplevelsen 
er endnu et eksempel på, hvor dejlig, 
kærlig og utrolig empatisk Aslan er. 

Som opdrætter bliver man da lidt stolt, 
når sådan en historie tikker ind.
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Tema
Berner i Ringen

1.    Ny på udstilling? 

2.    7 råd gode 

3.    Bedømmelsesforløb 

4.    Hvad er ringtræning? 

5.    Det er ikke så svært som man tror eller er det? 

6.    Det blev starten på vores udstillingsliv 

7.  En (ny) dommers tanker, når der dømmes på en udstilling

8.    Disse dommere og deres udtryk. 
Hvad mener de mon?
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Ny på udstilling? 

Den første udstilling vil altid virke over-
vældende, men husk, at alle har været 
nye, og at alle skal starte et sted.

I denne artikel kan du finde hjælp og 
information, som kan hjælpe dig som ny 
udstiller.

1. Hvad er hundeudstilling?
En hundeudstilling er en konkurrence, 
hvor din berners egenskaber og kon-
struktion bedømmes op imod racestan-
darden af en uddannet eksteriørdommer.

Det er en konkurrence, hvor bernere 
konkurrerer mod hinanden om præmier 
og titler, men også en mulighed for op-
drættere og hundeejere for at få vurderet 
sin berner i forhold til racestandarden, 
hvis man har planer om at lade den indgå 
i avl.

Dansk Berner Sennen Klub og DKK 
afholder udstillinger over hele landet, og 
hvis du er interesseret i at finde en ud-
stilling i dit nærområde, kan du finde en 
udstillingskalender på klubbens hjemme-
side.

2. Hvad er en racestandard?
En racestandard er en rettesnor, som 
beskriver de ideelle egenskaber, karak-
teristika og udseende for en berner. 
Den sørger for, at racen bibeholder sine 
racetypiske træk, og sørger for at racen 
kan udføre det arbejde, den oprindeligt 
er avlet til at gøre.

En racestandard indeholder beskrivelser 
både af berners sundhed, temperament 
og udseende.
På en udstilling vil de hunde, der ifølge 
dommeren kommer tættest på racestan-
darden, vinde. Du kan finde racestandar-
den på klubbens hjemmeside.

3. Hvor skal du starte?
Inden du tager på udstilling, er det en 
god idé at forberede sig på og sætte sig 
ind i et udstillings

Harthins's Z og Harthin's Yves Saint Lau-
rent på "deres" badebro én dag i 

september
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• Læs DKKs udstillingsreglement   
godt igennem. 
• Du skal oprette en profil på 
hundeweb.dk, hvor al tilmelding til ud-
stillingerne foregår

4. Ringtræning
Det er en rigtig god idé at deltage i 
ringtræning. Træningen foregår ofte én 
gang om ugen, og mange steder kan du 
bare møde op på dagen. Ringtræning er 
for alle, uanset om du er helt nybegynder 
eller meget rutineret.

Til ringtræning lærer du din hund at:
• gå pænt i udstillingsline uden at lade sig 
distrahere af de andre hunde og menne-
sker
• lade en fremmed person hilse på den, 
røre ved den og se tænder. Præcis som en 
dommer gør til en udstilling
• socialisere med andre hunde og men-
nesker

5. Hvilke former for udstillinger findes 
der?
Der findes officielle og uofficielle udstil-
linger, nogle er for alle racer, mens andre 
kun er for en bestemt race fx bernere.

Skue
Et skue er en uofficiel udstilling og et 
godt sted at starte. Skuer kan arrangeres 
både af private grupper, DKKs kredse og 
klubben.

Skuer foregår på samme måde som en 
udstil-ling. Din berner bliver gennemgå-
et af en dommer, I får en skriftlig kritik 
og bliver præmieret. På de fleste skuer 
er klasseinddelingerne den samme som 
på en almindelig udstilling. Skuer er en 
rigtig god idé for førstegangsudstilleren, 
da det er mere uhøjtideligt end en almin-
delig udstilling, men du får stadig for-
nemmelsen af, hvad det vil sige at være 
på udstilling.

Specialklubudstilling
Specialklubudstillinger eller klubudstil-
linger er officielle udstillinger, der afvik-
les af Dansk Berner Sennen Klub. Det er 
kun for berner sennen hunde, der har en 
FCI-stamtavle. Specialklubudstillinger 
afvikles på samme måde som DKK-ud-
stillinger.

National/nordisk kredsudstilling
Nationale og nordiske kredsudstillinger 
afvikles på samme måde som DKK-ud-
stillinger, men udstillingerne er oftest 
mindre. Disse udstillinger vil forløbe 
over to eller tre dage, hvor nogle racer 
bedømmes én dag og andre bedømmes 
den anden dag. Disse udstillinger arran-
geres af de forskellige DKK-kredse. 
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International udstilling
Internationale udstillinger arrangeres af 
DKK. De tæller med i årskonkurrencerne 
om Årets Hund, Årets veteran, etc. Inter-
nationale udstillinger følger klasseindde-
ling angivet i DKKs udstillingsreglement. 
Disse udstillinger er de største i løbet af 
året og der afvikles ca. ti internationale 
udstillinger årligt. Nogle internationale 
udstillinger forløber over en weekend, 
mens andre afvikles på én dag. 

6. Hvilke klasser findes der?
Når du tilmelder din berner til en udstil-
ling, er der forskellige klasser, din hund 
kan tilmeldes i:
• Babyklasse (uofficiel klasse) er for  
 hunde fra 3-6 måneder.
• Hvalpeklasse (uofficiel klasse) er  
 for hunde fra 6-9 måneder.
• Juniorklasse er for hunde fra 9-18  
 måneder. 
• Mellemklasse er for hunde fra 15- 
 24 måneder.
• Åbenklasse er for hunde, der er  
 mindst 15 måneder.
• Championklasse er for hunde,  
 der inden udstillingens tilmeld- 
 ingsfrist er blevet national eller  
 international champion.
• Veteranklassen er for hunde over  
 8 år .

På udstillinger konkurreres der også i:
• Juniorhandling: Konkurrence,  
 hvor unge dyster om, at være   
 bedst til at fremvise hunden. 
 I juniorhandling er konkurren 
 cerne opdelt i to aldersklasser:
- Mini for unge i alderen 10-13 år.
- Maxi for unge i alderen 14-17 år
• Avlsklasse: En han eller tæve stil 
 ler med fire afkom.
• Opdrætsklasse: Hundene stiller i  
 grupper af fire hunde af samme  
 race fra samme op-drætter.

På klubudstillingerne er der også
Barn & Hund konkurrence, hvor børn 
selv fremviser en berner. Præmien er 
rosetter og slik.
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7. Hvilke præmieringer findes der?
Hver hund får en kvalitetsbedømmelse i 
form af en skreven kritik og en kvalitets-
præmiering, der afspejler denne kritik. 
Disse præmieringer er:

Uofficielle klasser:
• Særdeles lovende 
• Lovende 
• Minde lovende 

8. Certifikat-typer
Der findes forskellige slags certifikater, 
der hver især kan resultere i forskellige 
championtitler. Et certifikat kan opnås på 
alle klub- og DKK udstillinger og uddeles 
kun til hunde i officielle klasser.

En hund vinder et certifikat ved at blive 
den bedst placerede ikke-champion i 
Bedst-i-Køn-klassen. Oftest skal en hund 
opnå tre certifikater af en bestemt slags 
for at vinde en championtitel. For eksem-
pel, skal en hund vinde tre certifikater 
for at opnå titlen Dansk Champion, hvor 
det sidste certifikat opnås efter hunden er 
fyldt 24 måneder. 

På DKK-udstillinger findes forskellige 
typer certifikater:

Juniorcertifikat uddeles til vinderen i 
både han og tæve Juniorklassen, som er 
præmieret Excellent med CK. Er vinde-
ren allerede Juniorchampion, uddeles 
certifikatet til den næste i klassen, som er 
præmieret Excellent med CK .

Certifikat uddeles til den bedst-placerede 
ikke-champion i Bedst-i-Køn-konkur-
rencen for hanner og tæver .

Nordic Show Certificate uddeles til den 
bedste i Bedst-i-Køn-konkurrencen, både 
for hanner og tæver. Er den bedste hund  
allerede Nordic champion, uddeles cer-
tifikatet til den næste i Bedst-i-Køn-kon-
kurrencen .

Det Internationale udstillingschampionat 
(CACIB) uddeles til den bedste hund 
i Bedst-i-Køn-konkurrencen, både for 
hanner og tæver. Er den bedste hund 
allerede International udstillingscham-
pion, uddeles certifikatet til den næste i 
Bedst-i-Køn-konkurrencen .

Veteran certifikat uddeles til vinderen i bå-
de han og tæve Veteran klassen, som er 
præmieret Excellent med CK. Er vinde-
ren allerede Veteranchampion, uddeles 
certifi-katet til den næste i klassen, som 
er præmieret Excellent med CK .
Læs mere på DKK hjemmeside.
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På Dansk Berner Sennen klubudstillinger 
kan man også opnå Klubcertifikater:

Klub Juniorcertifikat opnås med tre klubju-
niorcertifikater på Dansk Berner Sennen 
Klubs udstillinger fra mindst to forskel-
lige dommere. Junior klubcertifikatet 
uddeles til vinderen i både han og tæve 
Juniorklassen, som er præmieret Excel-
lent med CK, er denne Junior Klubcham-
pion uddeles certifikatet til den næste i 
klassen, som er præmieret Excellent med 
CK.

Klub Championcertifikat opnås med fire 
klubcertifikater på Dansk Berner Sennen 
Klubs udstillinger fra mindst tre forskel-
lige dommere. Champion klubcertifikatet 
uddeles til vinderen i både han og tæve 
Champion klassen, som er præmie-
ret Excellent med CK, og på dagen er 
dansk champion. Er vinderen allerede 
Klubchampion, uddeles certifikatet til 
den næste i klassen, som er præmieret 
Excellent med CK, og på dagen er dansk 
champion. 

Klub Veterancertifikat opnås med tre 
klub-veterancertifikater på Dansk Berner 
Sennen Klubs udstillinger fra mindst to 
forskellige dommere. Veteran klubcertifi-
katet uddeles til vinderen i   både han og 
tæve Veteranklassen, som er præmieret 
Excellent med CK. Er vinderen allerede 
Klubveteranchampion uddeles certifika-
tet til den næste i klassen, som er præmi-
eret Ex-cellent med CK. 

9. Hvilke udstillinger bør du starte 
med?
Som nybegynder er skuer og klubud-
stillinger er et rigtig godt sted at starte, 
men du kan også sagtens deltage i DKK 
udstillinger.

10. Hvor finder du dommerlister, 
tilmelding og anden praktisk informa-
tion?
Du kan finde informationer om udstil-
linger, tilmelding, samt dommerlister på 
klubbens hjemmeside og på hundeweb.
dk under Udstillinger.
På DKKs hjemmeside findes information 
om alle DKK udstillinger. 

11. Hvordan/hvornår skal du tilmelde?
Til hver udstilling findes der tilmeldings-
frister, som ligger 4-6 uger i forinden 
udstillingsdagen. Næsten alle udstillinger 
har muligheden for online tilmelding. 
Der kan være forskel på tilmeldingsfri-
sterne for online og manuelle til-mel-
dinger. Det er meget vigtigt at overholde 
tilmeldingsfristerne, eftersom sene 
tilmeldinger ikke accepteres. 
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Tilmelding til alle klubudstillinger fore-
går via hundeweb.dk. Der betaler du for 
udstillingen ved tilmelding. 

12. Hvad skal du medbringe til en 
udstilling?
•Print af startnummer og praktiske 
meddelelser (bliver tilsendt på mail ca. 
to uger før udstillingen). Startnummeret 
skal bruges i udstillingsringen og som 
indgangsbevis på DKK udstillinger
•Et bur, lille indhegning eller et tæppe, 
hvor din berner føler sig tryg og kan slap-
pe af, når den ikke er i udstillingsringen. 
Vær sikker på at buret/indhegningen er 
sikkert og at din berner ikke kan komme 
ud af det
• Vandskål og vand
• Mad til dig selv og din berner
• Godbidder, som din berner gerne  
 vil arbejde for, og som du kan  
 have med dig i udstillingsringen  
 i lommen eller i en lille taske
• Udstillingsline og almindelig   
 hundesnor
• Nummerholder til at sætte i tøjet  
 til din berners startnummer
• Pænt tøj til at have på i 
 udstillingsringen
• En stol (ikke alle steder vil have  
 stole til rådighed, og det kan blive  
 en rigtig lang dag, hvis man ikke  
 kan få hvilet benene lidt)
• Vandtæt tøj (hvis udstillingen  
 afholdes udendørs)
• Børste mv. til klargøring/
 grooming af din berner

13. Hvad skal du gøre på udstillingen?
Du skal først og fremmest ankomme i 
god tid, så både du og din berner har tid 
til at akklimatisere jer. Til en DKK udstil-
ling, skal du finde den ring, du skal ud-
stille i. Ringnummeret fremgår på sedlen 
med dit nummerskilt, samt på ringover-
sigten, der kan findes på DKKs hjemme-
side eller på skilte på udstillingen. Hvis 
du er i tvivl, kan du altid henvende dig 
til hjælperne i indgangen eller til DKKs 
informationsstand.

Når du er ankommet til udstillingsrin-
gen, skal du finde en plads til dig og din 
berner ved ringsiden eller i teltzonen. 
Hvis det er en udendørs udstilling, vil 
mange udstillere have et telt med, som 
bliver slået op i teltzonen. Dette er ikke 
en nødvendighed, men kan være rart ved 
regn eller bagende sol.
Du kan se hvem de andre deltagere er, 
ved at finde udstillingen i DKK’s online 
katalog. Kataloget bliver offentliggjort ca. 
to timer før udstillingsstart. Du kan finde 
det på forsiden af hundeweb.dk under 
Udstilling. I online kataloget kan du se 
en oversigt over alle deltagende hun-de 
på udstillingen opdelt efter ringnummer, 
FCI-gruppe eller race. 

Kataloget opdateres løbende med resulta-
terne fra bedømmelserne. Hold øje med 
hvornår du skal i ringen via kataloget og 
numre på de bernere, som er i ringen. 
Hundene bliver bedømt i rækkefølge 
efter katalognummer. 
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Det er, som udgangspunkt, en god idé, at 
gøre dig selv og din berner klar i god tid, 
før I skal i ringen. Spørg eventuelt nogle 
af de andre udstillere til råds, hvis du er i 
tvivl, om hvor langt, hvornår eller hvor-
dan.
Husk at efterlade dit område ved ringsi-
den rent og pænt, og at samle op efter din 
berner, når du er på udstillingsområdet. 
Og husk at lufte din berner, tilbyde den 
vand og generelt sørge for, at den er vel-
tilpas, når I er på udstillingen.

14. Hvad kan du forvente i udstillings-
ringen?
Oftest vil dommeren og ringpersonalet 
sige, hvad de gerne vil have, at du gør, 
når du er i ringen. Skulle du have nogen 
tvivl eller spørgsmål, når du er på udstil-
lingen, vil andre udstillere gerne hjælpe. 
Desuden kan du holde øje med klasserne 
før dig, så du kan se, hvad de andre gør, 
og hvad dommeren beder udstillerne om 
at gøre.

Når det er din klasses tur til at udstille, 
stiller alle berner i ringen i nummerræk-
kefølge. Tjek derfor hvad din berners 
nummer er, og stil dig i den korrekte 
rækkefølge. Hundene skal stilles op på 
en række, så dommeren kan danne sig et 
overordnet indtryk af klassen. Nogle gan-
ge vil dommeren bede om, at se hundene 
i bevægelse sammen, så vil alle hundene 
i klassen skal løbe rundt i ringen samti-
digt. 

Herefter vil dommeren bedømme hunde-
ne individuelt og skrive en kritik for hver 
hund.

Efter kritikken vil din berner få en 
præmierings-grad (Excellent, Very 
Good, Good, Sufficient), og hunde med 
præmieringsgraden Excellent går med 
i klassens endelige konkurrence, om at 
blive placeret. Får din berner Excellent, 
skal I blive i ringen eller tæt på ringen 
og vente til resten af klassen er færdigbe-
dømt, hvorefter dommeren skal foretage 
sin endelige placering. Skulle der være 
færre end fire bernere, der får Excellent, 
skal bernere med Very Good også stille i 
placeringsrunden. Excellent vil her blive 
placering først, og derefter det manglen-
de antal hunde med Very Good.

Dommeren placerer fire hunde i hver 
klasse, placering 1 til 4, og kan vælge at 
give CK til de hunde, dommeren vurde-
rer har championkvalitet. Disse hunde 
går videre til Bedst-i-Køn-konkurrencen, 
hvor alle hunde fra alle klasser i hvert 
køn konkurrerer om at blive hhv. bedste 
han 1 til 4 og bedste tæve 1 til 4. I den-
ne kon-kurrence uddeles certifikater. 
Den bedst-placerede ikke-champion i 
Bedst-i-Køn-konkurrencen får et certifi-
kat. Der uddeles ét certifikat i hvert køn. 
Efter Bedst-i-Køn-konkurrencen afvikles 
Bedst-i-racen, hvor dommeren vælger 
hvilken hund, der skal være Bedst i racen 
ud af den bedste hanhund og den bedste 
tæve.



66

Da dommeren kun kan placere fire 
hunde i hver klasse, kan dommeren ikke 
nødvendigvis udvælge alle bernere i en 
klasse. Skulle du blive bedt om at forlade 
ringen, bedes du venligst gøre dette stille 
og roligt. Det forventes, at alle udstillere 
udviser sportsmanship over for hinanden 
og respekterer dommerens beslutning, 
også selvom man ikke er enig. Det er 
ikke tilladt at forstyrre eller blande sig i 
fremvisningen af en andens hund og/eller 
forhindre denne i at yde dens bedste.

Ligeledes skal du hellere ikke bruge af-
straffelse eller håndtere din berner hårdt 
på nogen måde. Din berner skal føres 
i snor, og du skal altid have den under 
kontrol. 

15. Hvilke figurer skal du kunne løbe 
med din berner i udstillingsringen?
Du vil blive bedt om at bevæge din 
berner i enten/både en cirkel (rundt i 
ringen), i en lige linje (frem og tilbage) 
og/eller en trekant. Disse figurer er nogle, 
du og din berner kan blive bekendt med 
og lære om til ringtræning, hvor instruk-
tørerne vil undervise dig i, at vise din 
berner bedst muligt. Desuden kan du 
følge med i, hvad dommeren beder de 
andre udstillere om, og dermed efterligne 
hvad de gør.

16. Hvis du ikke bliver placeret eller er 
uenig med dommeren, hvad så?
En eksteriørbedømmelse er en subjektiv 
bedømmelse af din berner fra én dom-
mer. Det kan derfor sagtens være, at du 
ikke er enig med dommeren, men ikke 
desto mindre skal du aldrig sætte spørgs-
målstegn ved dommerens beslutning. Da 
alle udstiller, ved tilmelding, har skrevet 
under på DKKs udstillingsreglement, 
hvori der står, at dommerens bedømmel-
se er endegyldig og inappellabel.  

Du har meldt til en udstilling for at få 
tilkendegivet den pågældende dommers 
mening. Noget andet, der opfordres til, er 
at ønske de andre tillykke uanset, om du 
er placeret eller ej. 

17. Hvad er fælleskonkurrencer, og 
hvordan kan du deltage i dem?
På DKK udstillinger vil der oftest være 
fælleskonkurrencer, hvor de bedste hun-
de fra hver race konkurrerer om at blive 
den bedste på tværs af racerne. Fælles-
konkurrencer vil ofte finde sted i Store 
ring. På DKK's udstillinger findes følgen-
de fælleskonkurrencer i Store ring:
• Bedste baby – den bedste baby fra  
 hver race deltager
• Bedste hvalp – den bedste hvalp  
 fra hver race deltager
• Bedste veteran – den bedste 
 veteran fra hver race deltager
• Bedste avlsklasse – den bedste  
 avlsklasse fra hver race deltager
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• Bedste opdrætsklasse – den bed- 
 ste opdrætsklasse fra hver race  
 deltager
• Bedst i gruppen – den beste hund  
 fra hver race deltager i dens   
 FCI-gruppe 
• Best in Show - vinderne af de 10  
 gruppefinaler mødes for at blive  
 kåret til udstillingen bedste hund

Såfremt din berner kvalificerer sig til en 
af disse fælleskonkurrencer, skal du del-
tage i forbedømmelsen. Her vil domme-
ren af konkurrencen gennemgå hundene 
i en ring ved siden af Store ring, inden 
alle hundene løber ind i Store ring og 
dommeren træffer sin beslutning. 

18. Hvad skal du gøre efter udstillin-
gen?
Hvis du ønsker det, kan du efter udstil-
lingen læse din berners kritik på hun-
deweb.dk. Her ligger også andre hunde 
kritik. 

Efter en udstilling kan det også være en 
god idé at reflektere over, hvad der gik 
godt og hvad der gik knap så godt. Skal 
du og din berner til mere ringtræning? 
Skal I ankomme i bedre tid? Skal I øve 
at stå stille i længere tid? Og så videre. 
Skulle du komme hjem med en skuffet 
følelse, skal du huske på, du kom med 
verdens bedste berner, og du går hjem 
med verdens bedste berner.

Klubben glæder sig, til at se dig og din 
berner på klubudstillingerne.  
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SYV GODE RÅD:
• Gå jævnligt til ringtræning 

• Husk, at medbringe hundens stamtavle, sund hedsbog   
 eller pas, og dit udstillingsnummer 

• Sæt dig ind i udstillingsreglerne

• Spørg de erfarne udstillere eller Udstillingsudvalget,
 hvis du har brug for hjælp eller information 

• Kom i god tid før udstillingen

• Husk altid, at have vand med til din berner

• … og husk, at du kommer med verdens dejligste berner,  
 og du tager hjem med verdens dej ligste berner!



69

Bedømmelsesforløb
af Rachelle van der Poel
På en hundeudstilling laver en eksteriør-
dommer kvalitetsbedømmelser af hunde-
ne og finder den bedste hund. 

Dommeren beskriver hundens eksteriør, 
dette gøres ved at se og mærke på hun-
den, vurdere dens bevægelser, kropsbyg-
ning, pels, temperament mm. Domme-
ren vurderer hvor racetypisk hunden er i 
forhold til racestandarden. På udstilling 
skrives dommerens kritik af den pågæl-
dende hund under bedømmelsesforløbet. 
Til sidst præmieres hunden. 

Tilmeldingen foregår ved, at hunden 
tilmeldes den rette klasse (efter alder). De 
"små" starter i babyklassen (3 til 6 må-
ne-der gammel) og hvalpeklassen (6 til 9 
måneder gammel). Dette er de uofficielle 
klasser. Selvom de fleste udstillere kæm-
per om placeringerne, handler det også 
om, at have en god oplevelse med sin 
hvalp. Der er mange indtryk for hvalpen 
på en udstilling, og det kan være svært at 
holde fokus, men det er selvfølgelig helt 
normalt for en hvalp. 
Når hunden er ni måneder gammel, 
tilmeldes hvalpene i de officielle klasser: 
Junior-klassen (9-18 måneder), Mellem-
klassen (18-24 måneder), Åbenklassen 
(fra 18 måneder), Championklassen (fra 
2 år, hunde som har åbnet en udstillings-
champions titel) og Veteranklassen (fra 
8 år). 

Ofte starter bedømmelserne på udstil-
lingen med baby- og hvalpeklassen. 
Her bedømmer dommeren hvalpene og 
præmierer dem med Særdeles lovende 
(SL; Lyse-rødt kort), Lovende (L, Lyseblåt 
kort), eller Mindre lovende (ML, Gult 
kort). Hvalpe, der får bedømmelsen SL, 
skal ind i ringen igen for at blive place-
ret. Der er fire vinderpladser, der hedder 
1., 2., 3. og 4. vinder. Hvis der ikke er 
tilstrækkeligt mange hvalpe med bedøm-
melsen SL, placeres også hvalpene med 
bedømmelsen L. Den babyhan og baby-
tæve, der vinder deres klasser, kæmper 
om at blive dagens Bedste baby, og ligele-
des kæmper bedste hvalpehan og hvalpe-
tæve om at blive dagens Bedste hvalp. 

Følgende kvalitetspræmieringer kan 
tilde-les i de officielle klasser: Excellent 
(fortrinlig; Rødt kort) til hunden som 
kommer meget tæt på racestandarden og 
som vises i særdeles god kondition og er 
en hund af høj klasse. 
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Very good (meget god; Blåt kort) til hun-
den som besidder racens typisk træk og 
er i god kondition, men har mindre fejl. 
Good (god; Gult kort) tildeles hunden, 
der er racetypisk, som har fejl der opvejes 
af de gode karakterer. Sufficient (tilstræk-
kelig; Grønt kort) gives til hunden, som 
svarer til racestandarden, men mangler 
nogle generelle ønske træk, såsom ka-
raktertræk eller fysiske træk. Cannot be 
judged (kan ikke bedømmes; Brunt kort) 
gives til hunden, som ikke kan bedøm-
mes på dagen, for eksempel på grund 
af halthed. Disqualified (diskvalificeret; 
Gråt kort) gives til hunde, som har anato-
miske eller psykologiske fejl, for eksem-
pel aggressiv opførsel mod andre hunde. 

Selvom udstilling er en seriøs konkurren-
ce, er også hyggen omkring udstillingen 
meget vigtigt. I sidste ende tager man 
altid den bedste hund med hjem! 

Berner Højgaards Harry Hurrycane og 
Teddy Bear Vom Hollandhof, Far Teddy 

og søn Harry. Herning 14/11 2021

Karla nyder efteråret
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Hvad er ringtræning?

Ringtræning er udstillingstræning. Det 
hedder ringtræning, fordi man løber i en 
ring på en udstilling. Ringtræning, show 
training eller handler kursus. På engelsk 
hedder en udstilling ”a show” og det at 
fremvise sin hund hedder ”handling”, 
der-fra navngivningen.  

Til ringtræning lærer du de mest grund-
læggende elementer bag udstilling og 
fremvisning af din hund for en dommer.  

På en udstilling starter du med at stå på 
linje, hunden med siden mod dommer, 
i hver klasse. Mange dommere vil gerne 
se alle hundene i klassen løbe samtidigt 
til start, hvorefter individuel kvalitets-
bedømmelse af hundene i klassen sker. 
Her vil dommeren gennemgå hunden, og 
dommeren vil se den stå og i bevægelse, 
altså i trav. 

Derfor har du brug for at vide, hvordan 
du skal gå, løbe og stå med din hund, så 
den viser sig fra sin bedste side.

Hvem kan gå til ringtræning?
Ringtræning er for alle. For den, der skal 
udstille sin hund for første gang, og for 
den erfarne udstiller. Alle hunde i alle 
aldre kan deltage, men specielt hvalpe og 
unghunde har rigtig godt af at deltage i 
ringtræning.

Hvad lærer du til ringtræning?
Du lærer, hvordan du, som udstiller, skal 
"opfører" dig i en udstillingsring. Hunden 
lærer at blive mærket på, vise tænder, stå 
stille og løbe i korrekt afmålt tempo.

Som ny udstiller kan du godt tænke: "Det 
lærer jeg aldrig" eller blive modløs, når 
du ser andres hunde, der står pænt og 
stille, og løber i det korrekt afmålt tempo. 
Men alle har været nye engang og selv 
erfarne udstiller, skal starte på ny, når de 
får en ny hvalp. 

Hvad lærer udstillere?
For det første lærer du at koncentrere 
dig om dommeren og din egen hund. 
Man skal følge med i hvad dommeren 
gerne vil have, at udstillerne gør. Nogle 
dommere bruger håndtegn, mens andre 
dommere fortæller hvad man skal, fx 
løbe en runde.

Du lærer at følge med i rækkefølgen, og 
være klar når det er ens tur. 

Du skal være koncentreret om din hund 
af flere grunde. For det første vil du 
gerne, at din hund præsenterer sig bedst 
muligt, når du nu har betalt 400 kr. for 
deltagelse. For det andet står du tæt med 
andre hunde i en udstillingsring. 
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Til ringtræning lærer du at stå tæt med 
andre hunde. Du lærer, at din egen hund 
ikke skal forstyrre de andre hunde, og at 
den skal acceptere, at andre hunde står 
meget tæt på den. Du lærer også at skabe 
og opretholde en god kontakt med din 
hund.

Du lærer at løbe de mest almindelige 
figurer i en udstillingsring.

Trekant, dommeren står i øverste højre hjørne:

Diagonal eller frem og tilbage, dommeren står 
i øverste højre hjørne:

Rund i ringen, dommeren står i øverste højre 
hjørne:
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Hunden skal altid være på ens venstre 
side og skal altid vende ind mod domme-
ren. Endvidere, bevæger du dig altid mod 
urets retning i en udstillingsring.  

Du lærer at stille og fremvise din hund, 
og at løbe med den, så hunden traver. Du 
lærer også vise din hunds tænder.

Når du har lært de mest basale øvelser, så 
kan du sagtens tage fat på at afpudse de 
finere detaljer. Skal min hunds bagben 
stå lidt længere tilbage? Eller frem? Må 
hovedet bæres en anelse højere? Og hvil-
ket tempo er det helt rigtige, for at ens 
hunds bevægelser fremstår allerbedst?

Endeligt lærer du om din egen krops-
holdning og fremtoning. Det er hunden, 
der bedømmes, men dommeren ser 
ekvipagen, dvs. fører og hund. 

Hvad lærer hunden?
Hunden lærer at blive mærket på af en 
fremmed, vise tænder, stå og løbe (trave) 
i korrekt afmålt tempo. 

Dommeren ser hundes tænder. Dvs. 
hunden skal bide sammen, mens dom-
meren løfter hundens læber for at kunne 
se bidet. Nogle dommere åbner også 
hundens mund for at se, om den evt. 
mangler nogle af sine tænder.

Dommeren ser og rører ved hundes 
hoved, ører, bryst, ryg, ben og hale. Hos 
hanhunde mærker dommer også, om 
han har begge testikler.

Alt det vil ringtrænerne lære ens hund, 
ved at mærke den igennem gang på 
gang.

Hunden lærer også, at den skal stå stille 
længe. Dommeren beskriver hunden på 
en udstilling, mens ringsekretær skriver 
alt det, dommerne siger.

Endvidere, lærer hunden at trave ved si-
den af dig i passende tempo. Den lærer 
at dreje, når I kommer til et ringhjørne, 
og I lærer at lave vendinger sammen og 
samtidigt.

Det skal være sjov!
Sådan en lang opremsning kan tage pip-
pet fra de fleste, men det hele kommer 
stille og roligt. 

Det vigtigste er, at det skal være sjovt. 
Ringtræning og det at udstille sin hund 
skal være en fest! 

Husk, at man ikke kommer ud for 
noget, andre udstiller ikke har prøvet. 
Alle har prøvet, at udstille en hund, der 
tissede i ringen, eller som lagde sig på 
ryggen med alle fire i vejret, eller har 
hoppet og bidt i snoren.
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Målet med ringtræning:
Målet er at lære hvordan en udstilling 
foregår, men også lære hvordan du frem-
viser din hund, så den præsenterer sig 
bedst muligt.

Det man træner efter, at hunden står 
ligesom på billedet.

Dette et billede er af en tæve, som står, og 
endda står stille.  Så er du, som udstiller, 
glad og tilfreds? 

Dommeren vil, populært sagt, gerne se 
ét forben og ét bagben, når hunden står 
med siden til. 

På det næste billede er det den samme 
tæve, men den gang står tæven, som hun 
har lært til ringtræning. 

For at stå helt skarpt skulle det bagben, 
der vender ud mod os, stå lidt længere 
fremme. 

Det er helt med vilje, at dette billede er 
valgt, de fleste ringtrænere, siger at man 
skal vælge sine kampe. Det skal forstås 
på den måde, at man kan risikere, at når 
man flytter på det bagben, der står et my 
forkert, flytter risikerer du, at hunden 
flytter på de tre andre ben, der i udgangs-
punktet stod rigtigt, og rigtigt flot.
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Hvilket udstyr skal man bruge?
I udgangspunkt kræver ringtræning ikke 
noget særlig udstyr. Det er dog en god 
idé, at anskaffe sig et udstillingshalsbånd 
og en udstillingsline. Det er en tyndt 
halsbånd og tynd line, som både er nem-
mere at håndtere, tyndere og ikke er så 
synlig, som en almindelig hundesnor.

Derudover skal du have rigeligt med 
godbidder med til hunden, så en lille 
godbids-taske er en fordel. 

Endeligt er gode sko, du kan løbe i også 
en god ting.

Hvor foregår træningen?
DKKs Kredse og private trænere tilbyder 
ringtræning. Spørg din opdrætter, andre 
udstillere eller udvalgene i Klubben.

Berner Emmas Æ Jerre Sidney
 til svømning

Kristianslyst’s Coco Chanel til træning 
ved Viborg Dyreklinik hvor Florence 

Nightingale og Elvira Madigan er tilskuer

Harthin's Zendaya forstår at flade ud.
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Det er ikke så svært, som man tror, 
eller er det?
af Ulla Nørgaard

Vi fik kendskab til udstillingsverdenen 
for få år siden. Vi havde lige fået vores 
første Berner, og igennem vores opdræt-
ter fik vi ideen/opfordring til at udstille 
ham. 

Jeg kom fra en hel anden verden med en 
Rottweiler og lydighed, som interesse. Jeg 
tænkte, hvor svært kan det være at rende 
rundt i en firkant med en hund?  Men jeg 
blev en del klogere, som vi kom afsted, 
først på skuer og senere rigtige udstillin-
ger. For jeg måtte jo sande, at ”gå til pæn 
hund” var mere end at løbe i en firkant 
med en hund i snor. Det er en sport i sig 
selv. 

Vi kom afsted til ringtræning et fan-
tastisk sted, hvor vi fik den rette hjælp 
og støtte til at blive en god handler. Vi 
deltager ugentlig i træning og deltager 
også i div. handlerkurser for at dygtiggøre 
os. For det kræver tid og træning som alt 
mulig anden sport gør. Man har kvalitets-
tid med sin hund og opbygger et bånd, 
der er helt igennem fantastisk. Vi er nu i 
gang på tredje år og ELSKER det.

Vi har fået flere hunde og udstiller nu 
hver vores hund, min mand og jeg. 
Bjarke udstiller vores hanhund, Vig-
go-Walther, og jeg udstiller min og min 
opdrætters fælles tæve, Veronika. 

Men udstillingsverdenen er også langt 
mere end jagten på en excellent, en 
placering i top 4 eller et Cert. For det er 
nemlig også stedet, hvor vi er sammen 
med vores søde hundevenner. Noget der 
er mindst lige så vigtigt som selve ”ga-
met”. 



77

Vi har mødt så mange søde og fan-
tastiske mennesker igennem denne 
verden. Folk, som er blevet langt mere 
end hundevenner. Vi hygger os når vi 
er afsted, nogle gange hele weekender, 
hvor vi tager på hotel, eller overnatter 
i vores campingvogn i små lejre ved hal-
ler og messecentre. Om aftenen hygger 
vi sammen og mødes om vores fælles 
passion for denne smukke og skønne 
race.  

De mennesker, som vi har i ryggen er 
guld værd. For udstillingsverdenen kan 
også have en mere kedelig side. Ikke alle 
er lige søde mod hinanden ligesom i 
anden hundesport. Men meget handler 
også om egen indstilling til det. Vi har 
valgt at holde af de mennesker, som 
holder af os og vil os det godt. Vende 
hovedet bort fra de få, der er modsat-
te. Være søde og hjælpsomme mod de 
nye udstillere, vi møder på vores vej og 
hjælpe dem, som har brug for hjælp, 
som vi selv havde engang og stadig har. 

Så går man med en lille udstiller i 
maven, så tag fat i din opdrætter og få 
hjælp til at komme i gang. De vil elske 
at hjælpe dig på vej. 

De sidste to billeder er fra et gallaskue i 
Årslev. En fantastisk dag med pomp og 
pragt, smukke kjoler, mænd i smoking 
og glimmer i massevis. 
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Det blev starten på vores 
udstillingsliv
af Helle Hviid Sørensen
Vi fik vores første Berner Sennen, Vic-
tor, i 2013. Vores opdrætter spurgte om, 
vi havde tænkt os at udstille ham. Og 
jeg tænkte ”hvad er det?”, men efter vi 
begyndte at gå til lydighedstræning med 
ham, erfarede jeg, at der var flere, der 
udstillede deres hunde. Vi talte om, at det 
kunne da være sjovt at prøve.

Han blev meldt til et skue og fik en fin 
kritik. Vi tænkte, at det var da dejligt, at 
dommeren kunne lide vores hund, og vi 
ville gerne prøve igen, for at se, om den 
næste dommer også kunne lide ham.

Det blev starten på vores udstillingsliv. 
Hver gang vi ankom til en udstilling eller 
til et skue, mødte vi meget ofte de sam-
me mennesker. Alle på udstillingerne 
var søde og hjælpsomme, og vi lærte en 
masse nye mennesker at kende. 

Victors udstillingsliv var sådan up and 
down. Victor var ikke en udpræget ud-
stillingshund, men vi jublede, hver gang 
han fik excellent, og en enkelt gang fik 
han endda CK. Der var lykken stor.

Vi har altid haft to hunde, og vi blev eni-
ge om, at når vores gamle hund, Simba, 
ikke var her mere, ville vi have en Berner 
Sennen tæve. Og det måtte meget gerne 
være en vi kunne 

udstille. Så jeg gik i gang med at lede 
efter en opdrætter, som opdrættede sun-
de hunde med gode gener og et dejligt 
temperament. Hvis vi endda kunne være 
så heldige, at tæven også kunne bruges 
på udstilling, så ville lykken være gjort 
for os.

Vi fandt en opdrætter i Norge, blev 
skrevet op og lykken var stor, da vi fik 
at vide, at vi kunne hente Vida. Jeg gik i 
gang med at træne hende og sørgede for, 
at hun var i god kondition og form. Det 
er meget vigtigt at holde sin hund i god 
kondition, når den skal udstilles. Vi gik 
lange ture i skoven, hun legede i klitterne 
på stranden og gik til svømning.
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Vi startede til ringtræning, deltog på sku-
er (det er god træning og socialisering) 
og deltog på udstillinger. Det viste sig ret 
hurtigt at Vida ”havde potentiale” i sig. 
Hun nød at være i ringen, og vi havde et 
fantastisk samarbejde.

Da hun blev ni måneder og skulle stilles i 
juniorklassen for første gang, var det med 
16 andre tæver, og jeg tænkte at nu stop-
per festen. Men den startede faktisk her. 
Hun vandt juniorklassen, fik CK, junior 
cert, voksencert og blev Crufts kvalifi-
ceret. Næste dag vandt hun klassen igen 
og fik sit andet junior cert og voksencert. 
Lykken var stor, da hun på hendes tredje 
udstilling, som junior, igen vandt klassen 
og kunne nu kalde sig juniorchampion.

Da hun var 16 måneder, tog vi på vores 
første udstilling i udlandet. Vi tog til 
MyDog i Gøteborg, og selvom hun stadig 
var junior, prøvede jeg at stille hende i 
melleklassen. Det gik over alt forvent-
ning, hun vandt klassen, blev bedste 
tæve, og som om det ikke var nok, blev 
hun BIR og igen Crufts kvalificeret.

Så nu var vi nødt til, at finde ud af hvad 
det der Cruft var for noget. Vi fandt ud 
af, at det er en af verdens største udstil-
linger, som afholdes i Birmingham, og 
det var vi da nødt til at prøve. Vi havde 
en fantastisk tur derovre og mødte en 
masse dejlige hunde og mennesker. Vi fik 
ingen placering, men sikke en oplevelse 
vi fik.

Herefter fulgte en lang periode, hvor hun 
på udstillinger i Danmark stod som den 
evige 2’er, det var da irriterende, men helt 
sikkert også sundt at få armene ned igen.
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Vi prøvede at tage til Tyskland. Det viste 
sig at være en god idé, for der vandt hun 
klassen med cert og CACIB, og vi fik lidt 
selvtillid igen.

Nogle måneder efter Vida blev to år, fik 
hun igen et cert i Fredericia, lykken var 
stor for det udløste Dansk, Svensk og 
International champion. Hun havde da to 
cert’er og et CACIB liggende herhjemme 
- et cert og et CACIB fra Sverige og det 
samme fra Tyskland. Uha vi var stolte, 
nu havde vi to Internationale champion 
tæver i Danmark, nemlig MilleBille og 
Vida.

Så gik jagten ind på at blive Norsk cham-
pion, så vi tog til Norge, hvor Vida blev 
Nordisk champion (NORDCH) og fik et 
CACIB, men desværre ikke et Norsk cert. 
Så afsted til Norge igen og her lykkedes 
det, så vi kom hjem med en ny Norsk 
champion.

Det var det vildeste forår. Vida fik fem 
nye titler på fire måneder.

Herefter fik Vida hvalpe og udstillingerne 
blev sat i bero for en periode. Vi ville ger-
ne have en tæve efter Vida, men i første 
kuld kom to skønne drenge. Vi prøvede 
igen og denne gang kom to tæver og to 
hanner. Lykken var stor, og det viser sig, 
at tre ud af de fire hvalpe bliver udstillet, 
og alle klarer sig super godt på udstillin-
gerne. 



En (ny) dommers tanker, når der 
dømmes på en udstilling
af Maria Harthin Andersen
Som mangeårig udstiller, og ny dommer 
for vores race, er der mange tanker der 
går igennem hovedet, både før, under 
og efter en udstilling, som man selv har 
dømt. 

Tanker inden en udstilling
Da jeg første gang blev inviteret til at 
dømme en officiel udstilling, var glæden 
stor, både fordi det er en stor ære, samt 
fordi det er en af mine helt store passio-
ner. Heldigvis havde jeg forinden dømt 
nogle skuer, både for egen race, men også 
for en helt anden race, hvilket var både 
meget lærerigt og udfordrende på den 
gode måde. 

Tankerne går særligt på racestandar-
den, og hvordan denne tolkes. Som de 
fleste udstillere har erfaret, så er det på 
dagen dommerens subjektive holdning 
til racestandarden, og vi har alle vores 
”kæpheste”. 

Ligeledes er det vigtigt at huske, at der til 
hver en tid bliver kigget på hundene, på 
hvordan de ser ud ”på dagen”.  

Jeg gjorde mig ikke tanker om hvem der 
har vundet hvad tidligere, men brugte 
særligt tiden på at studere racestandar-
den, som ligger meget under huden på 
mig. 
Ligeledes have en god tanke omkring 
hvordan kritikkerne skal skrives, da 

udstillerne bruger mange penge og tid 
på en udstilling,   og dermed fortjener en 
beskrivelse af deres hund, der er velud-
ført og giver dem en følelse af, at det er 
deres hund man har bedømt, på både 
godt og ondt. 

Jeg har haft racen hele mit liv, og haft 
mange bernere i egne hænder gennem 
tiderne, samt udstillet mange forskellige. 
Jeg har nogle enkelte hunde i hovedet, 
som dem jeg tænker, kommer tæt på 
racestandarden. 

Med dette udgangspunkt, følte jeg mig 
klar til at dømme en udstilling, og med 
stor forventning og glæde efter at se en 
masse dejlige hunde. 

En tæve, der altid går under min tanke, som 
en berner, der kommer tæt på racestandarden, 
og som desuden blev benyttet som eksempel 
herpå, da hun levede, på et dommerseminar. 

 (Foto taget af Søren Wesseltoft)
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Tanker under en udstilling.
Når dagen oprinder og man ankommer 
til en udstilling, er man som dommer 
spændt på hvad der kommer ind i ringen 
af hunde. Man er ikke så bevidst om, 
hvem der er med på udstillingen, og har 
hoved og mindset på at give hver enkelt 
hund den bedste beskrivelse, og give 
udstillerne en god oplevelse. Ligeledes 
håb om, at man får placeret nogle hun-
de, som i eget hoved, er tæt på at ramme 
racestandarden. 

Man starter som udgangspunkt med ba-
byer og hvalpe (medmindre de dømmes i 
anden ring), herefter alle hannerne og til 
sidst alle tæverne. Ved sin side har man 
en ringsekretær og ringsteward, med 
hvilke man bruger en lang dag sammen 
med, hvorfor det er rart for alle parter, 
når der er god kemi. 

Når hundene bliver kaldt ind i deres klas-
se, kommer de alle ind på samme tid, og i 
nogle klasser (typisk åbenklasse), kan der 
godt være mange inde på én gang. Man 
tager et kig ned gennem linjen, og alle-
rede fra start, får man ofte øje på nogle 
stykker, der kunne have ens interesse til 
senere konkurrence. Dette kan be- eller 
afkræftes, når man får dem ud at løbe 
sammen, og senere har dem til enkelt 
bedømmelse. 
For mit vedkommende, og helt sikkert 
også for de fleste andre dommeres ved-
kommende, har man så meget fokus på 
de forskellige hunde,

og på bedømmelse og placeringen heraf, 
at der ikke også bruges tid på at fokuse-
re på personen i den anden ende, det er 
ganske enkelt ikke interessant. Ligeledes 
var mine tanker også langt fra, hvilket tøj 
den enkelte udstiller havde på, noget som 
jeg ved, kan give vældige diskussioner 
udstillerne imellem indimellem. 

Når hunden kommer til enkeltbedøm-
melse, som de alle skal, når de er tilmeldt 
en udstilling, er det dommerens store 
mulighed for at mærke efter på hundene, 
hvordan de er bygget anatomisk. Du kan 
være en meget god handler og trimmer, 
men en dommers hænder lyver ikke, og 
selv på de bedst handlede og trimmede 
hunde, kan man mærke, hvis der skulle 
være nogle graverende fejl. 

For mit vedkommende kan en hund godt 
”ændre” sig, når man kommer helt tæt på 
den og får hænderne ind under pelsen, 
og det er igen, på både godt og ondt. 
Omvendt kan en rigtig god hund godt 
blive vist frem, mindre til sin fordel, hvis 
den f.eks. ikke er trænet til at være på en 
udstilling og ikke løber det den bør. 

Man kan blive helt ærgerlig som dom-
mer, og derfor vil jeg til hver en tid anbe-
fale at gå til ringtræning med hunden, så 
den viser sig til bedste fordel. Ligeledes 
kan nogle bernere godt være lidt forsig-
tige, og der føler jeg, at jeg som dommer 
har et ansvar i, at hunden får en god op-
levelse og ikke overskrider dens grænser. 
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Jeg bestræber mig så vidt muligt på, at 
også nye udstillere får en god oplevelse i 
ringen. 

For at komme tilbage til bedømmelse af 
din berner, så er det ikke nemt at ”skjule” 
for en dommer, hvis din hund f.eks. står 
lidt fransk eller har en svag overlinje. En 
dommer vil som hovedregel opdage det, 
men alligevel, så vil jeg anbefale at det 
ikke er hundens mest graverende fejl du 
viser frem for dommeren. – Hvis den står 
lidt fransk, så stil den ikke med fronten 
mod dommeren. 

Alle hunde har nemlig fejl, selv de store 
vindere, og for nogle dommere er deres 
fejl mindre graverende eller de ganske 
simpelt har færre fejl end de øvrige, og 
nogle dommere tolererer nogle fejl bedre 
end andre fejl. 

Når det kommer til placeringen af de 
hunde der har fået excellent, er det 
stadig, for mit vedkommende, med de 
hunde i hovedet, som jeg mener kommer 
tættest på racestandarden. Derudover 
synes jeg, at en berner der udtrykker 
sundhed og kan bevæge sig ubesværet er 
en meget vigtig egenskab i vores race, da 
det er en arbejdshund. 
Det er spændende at være den der får lov 
at placere hundene, og man mærker en 
del af deres glæde, når det går dem det 
godt.

Her er jeg med min BIR og BIM (okt. 2020) 
- en hanhund, der udtrykker maskulinitet 
og sundhed i sine bevægelser og en tæve, der 
udtrykker femininitet og fremfor alt, rigtig 
bernertype. 
(Foto taget af Janne Klitgaard) 

Tanker efter en udstilling
Når udstillingen er ovre, kan man godt 
mærke at man har været på en hel dag. 
Man er fokuseret og ”på”, og mærker 
derfor en ganske naturlig træthed. Nogle 
dommere kigger efterfølgende i de kri-
tikker de har skrevet, og jeg var da også 
spændt på at se, hvilke hunde jeg havde 
bedømt og hvordan. Igen, har man ikke 
mulighed for at tænke i, hvem og hvad 
der er i ringen, men har det overordnede 
fokus på opgaven. 

Tankerne var også særligt på nye udstille-
re, om de havde haft en god oplevelse, og 
klar på at komme igen, også selvom alle 
måske ikke havde fået den bedømmelse 
med hjem, som de havde forventet eller 
håbet på.
Uanset hvad, skal der altid huskes på, at 
den bedste hund, er den man tager med 
hjem, uanset hvad en dommer mener.
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. Ligeledes skal man huske, at fordi det 
ikke gik godt denne gang, så kan det godt 
have ændret sig til næste gang. Hunde 
udvikler sig, og man kigger altid på hun-
den, på dagen.  

Kort forklaring over nogle betegnelser 
der kan mødes på en udstilling
Indimellem hænder det, at særligt nye 
udstillere kommer og spørger hvad en 
dommer mente med et bestemt udtryk. 
Jeg vil anbefale at man spørger nogle af 
de erfarne udstillere, hvis man ikke får 
det forklaret af dommeren, men jeg vil 
komme med enkelte forklaringer på nog-
le af de spørgsmål jeg oftest har fået. 

Flere dommer skriver blandt andet at en 
given hund har små incisiver i under-
munden. Dette betyder, at de små tænder 
forrest i undermunden er for små, Dette 
kan for eksempel skyldes at tandkødet 
vokser over, hvilket kan influere at de 
bliver for små. 

En tandformel fra DKK, viser hvad de 
forskellige tænder hedder i hundens 
mund.

Ofte bliver jeg spurgt, hvad der menes 
med at en hund har en kort overarm eller 
hvad det betyder når en hund padler. 

For at illustrere kan man via dette billede, 
af en hunds anatomiske træk, forklare 
lidt nærmere hvad der menes. 

Billedet er taget fra racestandarden, og 
viser de anatomiske træk hos en hund. 
Denne er et godt udgangspunkt til, når 
man gerne vil oversætte en dommers kri-
tik, og gerne kende de forskellige termer 
på hunden. 

F.eks. når en hund padler, er der tale om 
at den i fronten er løs i sin mellemhånd 
og løfter denne for meget, i en padlende 
bevægelse. Det kan blandt andet komme 
til udtryk hvis hunden også er stejl i sin 
skuldre eller har kort overarm
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En kort overarm illustreres her meget 
tydeligt. Overarmen bør havde samme 
længde som skulderbladet, og gå i en 
korrekt vinkel hertil. Ofte er det netop 
problemerne med overarmen eller stejlt 
vinklet skuldre, der har skyld i, at en 
hund måske ikke bevæger sig helt så kor-
rekt som den bør. 

Endvidere er hunden på dette billede 
også stejlt vinklet bag, hvilket hvis man 
sammenligner med ovenstående, kan 
skyldes at den ikke er vinklet nok i både 
knæ og has, hvilket igen kan gå ud over 
dens bevægelser.

Når der f.eks. beskrives en harmonisk 
bygget berner, så er der som udgangs-
punkt ikke disse problemer når man ser 
den i profil, og man kan antage at hun-
den formentlig vil have acceptable eller 
gode bevægelser. 

Billedet er desuden taget fra DBSK 
hjemmeside, hvor der findes endnu flere 
illustrationer, der fremragende beskriver 
en berner når der er fejl og når den er 
korrekt. 

Husk på, at det altid er i orden at få en 
forklaring på, hvad der menes, og hvorfor 
hunden får en given bedømmelse. Det 
bør som udgangspunkt være knyttet til 
kritikken, men gør sig ikke altid gælden-
de. 

Mange erfarne udstillere vil gerne stå til 
rådighed med oversættelse, og ligeledes 
med tips og tricks. Desuden er der på 
hjemmesiden og overalt på nettet man-
ge illustrationer til at blive klogere på 
en hunds anatomi. Dog er det med en 
langhårsrace endnu bedre, hvis man kan 
få lov til at komme ind og mærke på hun-
den. Dine hænder lyver ikke, og jo flere 
du får lov at mærke på, jo mere kan du 
mærke forskellen. 

God fornøjelse med udstilling, og tak til 
jer der stiller jeres hunde til rådighed når 
man som ny dommer, skal dømme for 
første gang. 

I skrivende stund er jeg inviteret til Sve-
rige næste år og dømme, og jeg glæder 
mig. Jeg ser frem til mange flere gode 
oplevelser i ringen som dommer. 
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Disse dommere og deres udtryk. 
Hvad mener de mon?
af Inge Bibby
Er lys tanfarve ensbetydende med, at min 
hund har flotte, hvide tænder?

Betyder marktrang, at min hund har lyst 
til at spæne ud over markerne?

Hvis min hund har løse læber, kan de så 
risikere at falde af?
 
Jamen, hvor skal folk dog vide det fra? 

Allerførst: Hvad er en dommerkritik? 
En dommerkritik er en skriftlig beskri-
velse givet af en dommer på et skue eller 
en udstilling. Hundens udseende bliver 
holdt op mod en standard, der er lavet 
af racens hjemland. I vores race altså i 
Schweiz, og hjemlandet er det eneste, der 
kan ændre denne standard. 

I standarden er hundens udseende, funk-
tion og temperament beskrevet, som man 
ønsker, det bør være, for at hunden så let 
som muligt kan udføre det arbejde, den 
er beregnet til. En borzoi, der er bygget 
som en bulldog, vil ikke kunne løbe man-
ge ulve op, og en bulldog bygget som en 
borzoi vil ikke have mange chancer i en 
tyrekamp. Så en berner sennen bør altså 
have kræfter til at kunne trække en vogn 
og temperament til at passe på gården og 
hjemmet.

Normalt starter man med at give et 
helhedsindtryk af hunden og stille den 
op mod standarden som type. Derefter 
gennemgår man hunden fra snudespids 
til halen og ender med at beskrive be-
vægelser og temperament. Beskrivelsen 
kan være længere eller kortere, alt efter 
hvad den pågældende dommer har tid til 
eller synes er nødvendigt. En grønlandsk 
slædehund fik engang kritikken ”Hurra”. 
Det var nok lige i underkanten.

Men jeg vil tage nogle begreber op, som 
folk tit kløjs i.

Snippet næseparti: Spids næse. Ikke 
ønsket.

Saksebid: Tænderne i overmunden går 
en anelse ud over tænderne i under-
munden. Ønskeligt, da tænderne så ikke 
slider på hinanden.
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Præmolarmangel: En eller flere af tæn-
derne mellem hjørnetanden og den store 
rovtand mangler. Hunden skal have 42 
tænder. 

Tangbid: Tænderne mødes i biddet. 
Accepteret, men ikke ønskeligt.

Underbid og overbid er diskvalifice-
rende. Fortænderne går sammen, så 
undertænderne er forrest, eller i overbid, 
at tænderne i overmunden rager tydeligt 
ud over tænderne i undermunden. Er det 
helt galt, er hjørnetænderne ombyttet, 
så hjørnetænderne i undermunden laver 
gruber i ganen på hunden.

Underkæben bør være kraftigt udviklet. 
Af og til får en hund i en kritik at vide, at 
dens underkæbe skulle være kraftigere. 
Der skal være god plads til tandsættet.

Åbne ører: Ørerne er foldet forkert, så 
de ligger som en whippets. Ørerne skal 
ligger tæt ind til kinden og løftes op i en 
trekant, når hunden lytter.

Løse øjenrande: Underste øjenlåg 
slutter ikke tæt. Det ses tit hos hvalpe 
og unge hunde, og især, når de er trætte. 
Her bedres det tit, når kraniet vokser til. 
Det er en fejl, fordi snavs og træk irriterer 
øjnene, så hunden får røde og irriterede 
øjne. Kaldes ektropion. Modsat entropi-
on, hvor øjenrandene er så stramme, at 
øjenvipperne vender ind mod øjenæblet, 
der så bliver irriteret. 

Øjenformen er også tit på kritikken. 
Øjnene skal være mandelformede, dvs. 
ovale og ikke runde. Ruderformede øjne 
er korrekt ved Sct Bernhards, men ikke 
ved Berner Sennen.

Blå øjne er diskvalificerende, men har 
ingen betydning for hundens syn. Kan 
være helt eller delvist. 

Øjenfarven skal være mørkebrun. 
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Skallen kan være flad, let hvælvet eller 
kuplet.  Oprindelig ønskede man en flad 
skalle, men den ønskes nu let hvælvet. En 
kuplet skalle er en fejl.

Læberne bør ligge stramt til, så hunden 
ikke savler. Og de bør være sorte. Ellers 
kan der komme en kommentar om, at 
hunden har ufuldstændigt pigment. Ved 
hunde, der er meget lyse på næsepartiet, 
ser man ofte, at de er lyserøde på læberne 
og/eller på næsen. Ofte kommer farven 
efterhånden, men somme tider forbliver 
pletterne der. De har dog ingen betyd-
ning for hundens ve og vel.

Halshud: Løs halshud, som man kan se 
ved blodhunde, er ikke ønsket. Huden 
ligger i en fold foran på halsen. Huden 
bør ligge pænt til foran på halsen.

Topline eller overlinje: En vigtig ting. 
Ryglinjen skal være lige. Ikke hænge, 
være faldende mod bagen eller det mod-
satte, hvor man så beskriver hunden som 
overbygget.

Skulderen skal være vel tilbagelagt med 
et langt og skråtstillet skulderblad. Er 
dette kortere og mere opret stillet, får 
hunden i kritikken at vide, art den har 
en fremskudt skulder, og dette giver, at 
halsen syner kortere og ryggen længere. 
Hunden kommer til at stå stejlt og får et 
kortere skridt i for.

Fronten er hunden set forfra. Selvom 
mange beskriver vinklingen i fronten er 
dette ikke korrekt, for hunden skal have 
absolut lige ben set forfra

Øst- vest og fransk dansemesterstilling 
beskriver den tilstand, at mellemhånden 
ikke er fast, så poterne drejer udad.

Vinklingen i for er hundens skulder, 
overarm og underarm, hvor man foruden 
den vel tilbagelagte skulder ønsker en 
passende lang overarm, der står vinklet 
med underarmen, så man ser hundens 
forbryst rage frem. 
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Albuen bør ved en udvokset hund ligge 
på højde med brystbenet. Eller lettere at 
se på linje med hundens underlinje.

Forbryst er noget, der tit er et problem 
for tiden. Ved unge hunde kan det knibe 
med at have fået det udviklet, men ved 
udviklede hunde bør de have et brystpar-
ti mellem deres forben. Har de ikke det, 
og er brystkassen for smal, er der ikke 
understøttelse for albuerne, og hunden 
bliver løs i bevægelsen i for, og for at få 
understøttelse til forbenene står den med 
albuerne tæt og har derfor ikke en lige 
front.

Brystvolumen: Hunde bør have et rund-
ovalt tværsnit af brystkassen, og denne 
bør gå langt tilbage i kroppen, sådan der 
er plads til organerne. Et tøndeformet 
tværsnit er en fejl, da der så ikke kan 
være elasticitet til at udvide og sammen-
trække brystkassen ved åndedrættet. En 
for flad brystkasse er en fejl ved berner 
sennen, hvor man ønsker en solid og 
kompakt hund. Vel hvælvede ribben er 
det, vi gerne ser.

Lænden består af 7 lændehvirvler. Lænd 
og bryst kan være retlinet, karperyg 
eller svejryg, hvor man ønsker en lige 
ryg. Karperyg betyder, at hunden skyder 
ryggen opad. Svejryg at den er nedad-
krummet.

Korset: De to bækkenhvirvler og første 
haleben er vokset sammen til korsbenet, 
der er en kraftig, trekantet knogle, der på 
hver side danner en fast ledforbindelse 
med hoftebenet. Dettes leje har stor be-
tydning for haleansætningen. Et vandret 
korsben giver høj haleansætning og et 
skråtstillet haleben giver en lav halean-
sætning.

Haler er et kildent spørgsmål. Især ved 
hannerne. Når de løber i en ring mange 
sammen, har de tendens til at løfte halen 
for at vise deres status. Men halen bør 
bæres i forlængelse af kroppen eller let 
løftet i bevægelse. I stand bør den hænge 
slapt ned. 
Haleknæk ses af og til. Det er gerne 
medfødt og er diskvalificerende. En lille 
knogle i halen er ikke normalt formet 
eller kan være vokset sammen med en af 
de andre knogler. Det har ingen betyd-
ning for hunden.

Ringelhale: Hunden bærer halen oprul-
let. Det er en fejl.
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Vinkling: Hundens lår, underlår og has 
bør ligesom forbenene være velvinklede, 
således at hunden får fremdrift. Knæled-
svinklen bør være lille, da benet så bedre 
tåler mekaniske belastninger. 

Meniskskader er vanlige hos tunge hunde 
med lige knæled. I haseleddet er vinklin-
gen ca 135-150 grader hos den stående 
hund med mellemfoden lodret. Haseled-
det kan bøjes og strækkes men stærke 
sidebånd forhindrer næsten fuldstændigt 
side- og vride bevægelser.

Står hunden kohaset, som man af og til 
hører, peger haseleddene sammen og 
fødderne drejer udad. Dette er en svag 
stilling og er uønsket. 

Hjulbenet betyder, at hundens bagstil-
ling er med udaddrejede haser. Også en 
fejl. Ses også på forbenene, hvor forpoter-
ne drejer ind mod hinanden.

Poterne er en vigtig ting. De skal bære 
hunden fremad og skal være sunde og 
kraftige. Flade poter betyder, at senerne i 
poten er for slappe. 

Det ønskede i vores race er kattepoter 
med runde godt hvælvede poter. Harepo-
ter er kun ønskede i tibetanske spaniels. 
Her er de midterste tæer længere end de 
andre, så hunden får en oval pote. 

Ulvekløer og vildtkløer sidder oppe ad 
benene. Nogle har dem ikke, andre har 
fået dem fjernet. De kan være enkelte el-
ler dobbelte, med fast knogleforbindelse 
eller bare hængende i skindet.

Førhen fjernede man ulvekløerne i hval-
pens første levedage, men en EU- for-
ordning har forbudt dette. Man har nok 
ment, at det var en pine for de nyfødte 
hvalpe, men går ulvekløerne hen og 
hænger i noget og bliver revet løs, er det 
meget svært at få såret til at gro sammen, 
da huden sidder så stramt på det smalle 
sted på benet. Men dommerne er blevet 
gjort opmærksomt på, at de ikke må 
dømme ned på disse ulvekløer.

Bevægelser: Hundens bevægelse i ringen 
er dommerens kontrol af, at de forhold 
mellem knoglerne i hunden, han mener 
at have set, er som beskrevet. Er hunden 
stejl i vinklerne, vil skridtene blive korte-
re og bevægelsen mere trippende.
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Er hunden bedre vinklet i den ene ende 
end i den anden, vil den kompensere på 
forskellig måde for ikke at træde sig selv 
over benene. Er den bedre vinklet i bag 
end i for, hvad der oftere er tilfældet end 
modsat, vil den krabbe eller træde over. 

Padding ses også, hvor hunden strækker 
poterne opad for at holde dem uden for 
bagpoternes rækkevidde. Ved at krabbe 
forstås, at hundens bagben træder ved 
siden af forbenene enten udenfor eller 
indenfor.  Hvis hunden bevæger forpo-
terne udad og bagpoterne indad, siger 
man, at hunden vinger. Igen for at undgå, 
at poterne rammer hinanden.

Temperament: En berner sennen skal 
have et selvsikkert temperament i daglig-
dags situationer. Så en dommer bør altså 
kunne berøre hunden og kontrollere dens 
tandsæt og ved hannerne deres pung 
med testiklerne. 

Somme tider er unge hunde lidt tilba-
geholdende. De er måske lige før deres 
første løbetid

Tålmodighed belønnes som regel. Men 
det bedste er at have øvet sig på forhånd. 
Hvis det er helt umuligt at se en hund, 
fordi den smider sig ned i ringen eller 
hopper lystigt rundt, kan den få et KIP, 
hvilket er en forkortelse af Kan Ikke 
Præmieres. 

Her må man ikke forveksle med diskva-
lifikation. En utypisk hund, eller en hund 
med bidfejl, blå øjne, manglende testik-
ler, (dvs. en kryptorchid hanhund) eller 
forkert pelsfarve, eller en ekstremt sky 
eller aggressiv hund skal diskvalificeres. 

En hund, der to gange bliver diskvalifi-
ceret på grund af temperament kan blive 
frataget retten til at deltage i arrangemen-
ter under Dansk Kennel Klub.
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Farvetegning og pels: Grundfarven skal 
være sort. Man ser især i USA hunde 
med blå, dvs. musegrå pels, og også brun 
pels kan ses. Dog ikke at forveksle med 
hunde, der godt nok er sorte, men hvor 
pelsen falmer af sommersolen eller bliver 
brun op mod fældetiden.

Tanfarven er den rødbrune farve i afteg-
nene. Den kan være lysebrun, gullig eller 
sodet. Den bør være ren og rødbrun.

De hvide aftegn skal være symmetriske 
og rent hvide. 

Analplet er en hvid plet under halen. 

Fregner er uønskede, selvom mange 
hunde har nogle. Den nøjagtige beskri-
velse af aftegn kan man læse i standar-
den. 

Nogle dommere lægger meget vægt på 
aftegnene, men i forhold til før i tiden 
viser tendensen, at man er lidt mere large 
her. 

Harthin's Yolanda nyder en lur på sin 
sten

Det dejligste firkløver fra Nordals: Messi 
- Sebbe - Kimmi og Laura
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Ingen skovtur uden en "op" Esther tæller træstubbe, og 
Tara nyder at få sidegevinsten.

   Har du en ide til et tema 
    i Berner Bladet? 

Du har måske også lyst til at være tovholder på temaet? 

 Så kontakt redaktør for Berner Bladet på mail: 
 Monica.oestergaard.rasmussen@gmail.com       
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Harthin's Yves Saint Laurent i
 Nørreskoven på Als

Fensholts Sigyn

Wilma nyder efteråret

Berner Emmas Æ Jerre Sidney 
klar til en svømmetur.
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