
Berner Bladet
Nr. 3 • september 2021

Tema- Bernere i arbejdstøjet.



 Indhold

  Redaktion
  Redaktør: Monica Ø. Rasmussen
  Ansvarshavende redaktør: 
  Formand, Anna Maria Kossowska Andreassen

  Leder        1
  Nyt fra bestyrelsen     2
  Nørbølling træningsplads                 5
  Nyt fra udstillingsudvalget    6
  Nyt fra aktivitetsudvalget    8  
  Lav din egen trækvogn              12
  Vinder af fotokonkurrencen  15  
  Kontaktinformationer  17
  Foredrag m. Kathrine Kirchoff 19
  Træningspladser   22

Tema              24
Forord              25
Fra udstillingshund til tricks hund   27
Lær at lege med din hund           30
LP- er det noget for en berner           32
Hvad er Rally?             36
Berneren som brugshund           40
Tricks og Dog Dancing           43
Vognkørsel              48
Nosework                          50       
Styrke, balance og kropskontrol       53

 Fotokonkurenccen  

 Forsiden: 
Harthin's Yves Saint Laurent, alias Messi må
 i mangel af bedre nøjes med sin vandapport

 indsendt af Grethe Lauritzen

Bagsiden:
Bailey 9 måneder og Benjamin 7 år klar til EM kamp og bedste venner

  indsendt af Kristina Perez



Leder

Formand 
Anna Andreassen

1

"Foreningslivet er en del af danskernes DNA" 
har en politikker engang sagt, da denne skul-
le beskrive danskheden.
Denne DNA er en 300 år lang tradition, der 
stammer helt tilbage fra 1700-tallets patrioti-
ske selskaber. 

Foreningslivet kan ikke adskilles fra frivil-
lighed, for uden frivillige kan en forening 
ikke eksistere. Det gælder dem, der sidder 
i bestyrelsen, udvalg eller dem, der "bare" 
bager en kage. 

At være frivillig betragtes af mange som et 
æreshverv og et kald, fordi man ganske sim-
pelt ikke kan lade være med at engagere sig. 
Men vi er nødt til at forventningsafstemme: 
For hvad er rimeligt? Hvor mange timer skal 
man bruge? Hvor meget skal man stå model 
til? Og skal man altid være til rådighed?

For klubbens frivillige balancerer mellem ar-
bejde, familie, egne hunde, træning, fritids-
aktiviteter og klubarbejde. De fleste har flere 
poster og mange opgaver. 

Alle gøre det med glæde, og fordi de ikke kan 
lade være. Af kærlighed til racen og af loyali-
tet til klubben. De prioriterer at involvere sig 
i klubarbejde i en i forvejen trav hverdag.  
Og de frivilliges indsats kommer alle med-
lemmer til glæde i mange former; når vi mø-
des til udstillinger, til foredrag, på trænings-
pladsen eller har et Berner Blad i hånden.

Det der motiverer de frivillige, er al den 
positive feedback og tilkendegivelser fra 
jer medlemmer. Et smil. En tak, for et godt 
arrangement. Et tak, for et godt blad. Eller et 
"Vi fik en fantastisk vejledning af klubbens 
hvalpeformidler".

Det er både lønnen og det brændstof, som 
får de frivillige til at forsætte, og ligge mange 
timer i klubben og klubarbejdet. 
Den kæmpe indsats skal vi sætte pris på. 
Samtidigt må vi ikke tage de frivillige for 
givet eller forvente, at de frivillige altid er til 
rådighed. 

De frivillige gør sig umage for varetage alle 
medlemmers og klubbens interesser, og giver 
det bedste de kan.

De frivillige har i sagens natur forskellige 
hverv og opgaver, men er ikke en myndighed 
eller "smagsdommere" over andre. 
Det er også motiverende, når medlemmer 
kommer med feedback og ideer, men vi må 
ikke forvente, at når vi kaster fx 20 ideer i 
luften, griber og udfører de frivillige dem 
alle. 

De frivillige er godt klar over, at der er øget 
fokus på deres person, etik og moral, og at 
det forventes, at de er forbilleder. De er også 
klar over, at medlemmer kan fremsætter 
kritik, men nogle gange bliver kritikken hård 
og personlig. Det skader lysten til at være 
frivillig i klubben. 

Tak til alle, der frivilligt og ulønnet gør en 
stor indsats for vores klub.



Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen 

Efter en veloverstået sommerferie og 
ordinær generalforsamling (afholdt den 
4/7-2021) er bestyrelsen igen trukket i 
arbejdstøjet.

Bestyrelsen har holdt møde og har konsti-
tueret sig pr den 7/8-2021, som følgende: 

Formand: Anna Andreassen 
Næstformand: Lars Bibby
Kasserer: Erling Kolding-Jacobsen
Sekretær: Rachelle van der Poel 
Bestyrelsesmedlem: Werner Bartsch

Eftersom Erling har påtaget sig kasserer 
opgaven, søger klubben en ny revisor i ste-
det for Else-Marie Kolding-Jacobsen. Har 
du lyst til opgaven? Så kontakt formanden 
på mail eller telefon.

Bestyrelsen kan altid kontaktes på mail: 
formand.DBSK@gmail.com, kasserer.
DBSK@gmail.com eller serkretaer.DBSK@
gmail.com. Flere kontaktoplysninger fin-
des på klubbens hjemmeside. 

Ligeledes kan forslag og ideer sendes til be-
styrelsen og udvalgene på klubbens hjem-
meside: www.berner-sennen.dk/klubben/
forslagkasse/. 

Bestyrelsen vil i den nærmeste fremtid 
fremsende forslag til DKK omkring Basis+ 
stamtavler, som blev vedtaget på den ordi-
nær generalforsamling.

Endvidere vil bestyrelsen facilitere:
- hjemmeside-arbejdsgruppen
- DKK-arbejdsgruppen
Begge arbejdsgrupper blev vedtaget på den 
ordinær generalforsamling.

Arbejdsgrupperne og deres arbejde kan 
følges på klubbens hjemmeside. 

Hilsen 
Bestyrelsen 

Den bedste kongbjørn synes Falke
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Harthin's Yves Sain Laurent, alias Messi på stranden i Købingsmark.
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Hvordan opdaterer du dine 
kontaktoplysninger hos DBSK.
Denne artikel udspringer af et ønske på 
den ordinær generalforsamling 2021. Bag-
grunden er 2 forslag til vedtægtsændringer 
(forslag 4 og 5), der – kort fortalt – hand-
ler om at få opdateret klubbens vedtægter, 
så klubben kan korrespondere med med-
lemmerne via elektronisk post.

Har du ikke mulighed for at modtage 
elektronisk post, skal du henvende dig til 
bestyrelsen med henblik på at få en særaf-
tale vedr. brevpost.
Ellers er der 3 veje til at opdatere sine kon-
taktoplysninger.

1. hundeweb.dk
Har du en bruger på hundeweb.dk? Sam-
me indgang, som når du tilmelder din 
hund eller dig til udstillinger, prøver og 
kursus? Så log på hundeweb.dk.

Vælg Min side og Ændre E-mail. 

Her kan du se hvilken e-mail adresse du 
er registeret med i DKK og DBSK. Passer 
e-mail adressen ikke. Kan du selv ændre 
den.

2. Klubbens medlemsadministrator
Har du ikke en bruger på hundeweb.dk, 
kan du kontakte klubbens medlemsad-
ministrator på mail: monica.oestergaard.
rasmussen@gmail.com. 

Klubbens medlemsadministrator vil kunne 
hjælpe dig med at ændre telefonnummer 
og adresse.
Navn kan kun ændres ved at kontakte DKK.

Husk, at skrive dit fulde navn og adresse, 
og evt. dit medlemsnummer. Hvis du er 
flyttet og har brug for at få opdateret din 
adresse, så skriv også din gamle adresse. 
Da det er den, du er registeret med hos 
DBSK.

3. DKK 
Endelig kan du kontakte DKK. Det er en 
fordel, hvis du både er medlem af DKK og 
DBSK, men ikke har en bruger på hun-
deweb.dk.

DKKs ændring af dine kontaktoplysnin-
ger vil afspejle sig i både DKK og i DBSK. 
Husk, at have dit medlemsnummer parat. 
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Nørbølling træningsplads
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Så er træningssæsonen i fuld gang igen, og vi træner TIRSDAGE KL. 18.30
hvor vi både har hverdagstræning, rally og ringtræning på programmet
Der er også mulighed for hvalpemotivation.
Omkring 1. Oktober overgår vi til at træne Lørdage kl. 12.30

Efter træningen er der dømt hygge med kaffe og kage, eller vi starter grillen op.

Vi glæder os til at se jer alle, og vil også glæde os til at hilse nye velkomne

Pris pr. Sæson. Kr. 350 ( 2 gange)
Adresse: Bromindevej 12, 6650 Brørup

Mange bernerhilsner

Connie Norup.                  2779 2211
Marianne Rasmussen.     2057 7706
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Nyt fra udstillingsudvalget

Tid til ’’Nyt fra UU’’ og vi kan fortælle jer, 
at der er fuld fart på udvalget. Vi arbejder 
på udstillingskalenderen til de kommen-
de år samtidig med forberedelserne til de 
kommende udstillinger, hvor vi ser frem 
til endelig at kunne byde velkommen til 
de udenlandske dommere igen. 

Hasmark 2021
I mellemtiden har vi afholdt en festlige 
weekend på Hasmark. Vi vil gerne takke 
jer for jeres gode humør. Det var nogle 
meget varme og lange dage med hen-
holdsvis 110 og 119 deltagere, men vi har 
nydt dagen i godt selskab. 
Tillykke til alle deltagere med de flotte 
resultater. 

Resultat lørdag m. dommere Dorethe 
Aagaard (Baby & Hvalpe) og Jørgen Hin-
dse (Officielle klasser)

BIR Baby: Bjerring Gaya, 
Ejer: Dorthe Bjerring Hansen

BIR Hvalp: Terplinggaard’s Quelle, 
Ejer: Susanne Gregersen

BIR: Kaimon Gerheil Earth Wind 
And Fire, 

Ejer: Nicole Hecksher Olsen

BIM: Werner Wix Xtraspecial,
 Ejer: Fie og Christina Basbøll

Weekenden bød også på en ny Klub 
Champion: Lady Xiera’s Valentino. Til-
lykke med den nye titel.
Også tillykke til de to nye Junior Cham-
pions: Talli og Harthin’s Xenia. 
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BIR Veteran: Tertzo’s Out For Justice, 
Ejer: Britta og Claus Staugaard 

Mortensen

Resultat søndag m. dommere Maria 
Harthin Andersen (Baby & Hvalpe) og 
Birgitte Gothen (Officielle klasser)

BIR Baby: Bjerring Gaya,
Ejer: Dorthe Bjerring Hansen

BIR Hvalp: Terplinggaard’s Qantas, 
Ejer: Susanne Gregersen

BIR: Stora Brogårdens Näbbiga Nanna, 
Ejer: Birgitta Borrhed Johansson

BIM: Prima-Sennen’s Fabio of Duchess
Ejer: Flemming Bekkersgaard

Udover den ”almindelige” udstilling 
havde vi også gang i Juniorhandlerne for 
første gang i 2021, (1) Evy van der Poel 
med Scarlett og (2) Madeline Mikkelsen 
med Prima-Sennen’s Grace of Queen of 
Hearts. Tillykke til de to seje unge 
mennesker, der ville stille op! Vi håber at 
flere har lyst til at deltage, så vi får enga-
geret nogle flere af de unge medlemmer. 

Juniorhandling

Der blev også afholdt Barn & Hund kon-
kurrence, hvor vi havde Lærke Mikkelsen 
på banen. Tillykke med den flotte præsta-
tion.

Om søndagen blev der iafholdt Veteran 
Parade, hvor hele 13 flotte veteraner del-
tog. Tillykke med jeres smukke veteraner 
og vi håber at kunne se mange af jer igen 
til næste års veteranparade
Vi glæder os til at se jer alle på de kom-
mende udstillinger. 

De bedste hilsener,
UU
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Hasmark 2021 blev afviklet med LP Lør-
dag d.29/5 med dommer ændring få dage 
inden, pga. Corona-Nærkontakt, så Dom-
mer Erling Olsen var så sød at komme og 
hjælpe os.

1. Berner Højgaards Fabulous 
    163 point -  1. præmie

2. Aslaug´s Tiffany  
    158 point - 2. præmie

3. Listen To Your Heart Von Romanshof
    157,5 point- 2. Præmie

4. Aslaug´s Scarlett O´hara 
    153,5 point - 3. præmie

5. Amazing Tiklo´s Hosianna Of Easter   
    129 point - 3. præmie

6. Tulipános Berni Fazer - 114,5 point

7. Amanda - 100 point

8. Kristianslyst´s Luis Figo - 79 point

LP1 nr. 1 - 4

LP2
1. Kamla Vammen´s Olympic Cooper -258 
point - 1. Præmie

2. Lady Xiera´s Vienetta - 245,5 point -  1. 
præmie

LP2 – Tillykke til Vienetta med sin nye 
LP2 titel.

LP3
1. Berlemo´s Aragon - 217,5 point - 3. 
præmie

Resultaterne fra dagen blev
LP1

2. Kimmato´s Aurum August - 176 point

3. Werner Wix Zidane - 133 point

4. Berlemo´s Babuska trak sig undervejs.

LP3 – Flot syn med 4 berner der officielt 
starter LP3 
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Aktivitetsudvalget vil gerne med at sige 
1000 Tak til sponsorer, for de mange flotte 
præmier, vi kunne uddele til LP og Rally 
på Hasmark:
BilTema.
Kennel Kimmato´s
Berner Ejsing
Charagon´s hundehus, 
Eucanuba
samt flere flotte gaver efter 
Bernerentusiasterne Anne Birgitte Poder 
og ægtefælle, der desværre ikke er mere.

Rally blev afviklet søndag d. 30/5, under 
dommer Helle Juul Pedersen.
Resultaterne fra dagen blev
Rally Begynder
1. Kimmato´s Aurum Laura fik 99 point

2. Tulipános Berni Fazer - 95 point

3. Amanda - 91 point

4. Falula - 78 point

5. Swisshearts Audrey Hepburn - 76 point

Rally Begynder

Rally Øvet
1. Kamla Vammen´s Olympic Cooper - 94 
point

2. Berner Højgaards Fabulous - 83 point

3. Og desværre fik Fensholt´s Rosini, Rico 
Suave Av Sennenio og Bernerhøjen´s Izza 
The Grateful alle IB
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Rally Øvet 3 og 4

Rally Ekspert vinder – Aslaug´s Pinja – 
eller rettere føreren, fik et par ord med 

på vejen af dommer Helle Juul Pedersen, 
for deres IB, noget om at lave alle skilte, 
når dommeren nu havde sat dem op på 

banen.

Rally Champion vinder – Berlemo´s 
Aragon - Bestået med sølle 2 point over 
den kære IB, som ingen gider have med 

hjem. IB betyder nemlig IKKE BESTÅET.

Aktivitetsudvalget takker for nogle gode 
dage og tak for den ros vi fik for placerin-
gen af banen i år.

Under planlægning til 2022 
*Intro-til-Vognkørsels-Tour, ala det der 
blev afviklet i 2018. 
*LydighedsDysten, en weekend i Jylland 
efterår 2021/måske først 2022 og en week-
end på Sjælland 2022.
Læs mere om LydighedsDysten i BB nr. 2.
*Kurset “Reaktiv og Rolig” forsøges afvik-
let forskellige steder i landet. 
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Falke -Afslapning i det varme vejr på 
udstilling i Vejen

Harthin's Z, alias Sebbe på resterne af et 
gammelt krudtkammer ved

 Dybbøl Mølle.

Det er sommer og dejligt vejr, men allige-
vel vil Wilma og Karla vist gerne indenfor 

nu

Barney fylder 7 år i dag 
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Lav din egen Berner trækvogn.
Af Leif Egholm Pedersen. 2021.
Hvis du kunne tænke dig en trækvogn 
til din Berner Sennen hund kan du købe 
en legevogn til børn i butikken og lave et 
tilpasset træksystem.

Du kan også lave en vogn selv, så kan du få 
den, lige som du vil have den. Her følger til 
inspiration lidt informationer om en vogn 
jeg har lavet.

Understellet, dvs. aksler og hjul og tvær-
pinde er af asketræ. På savværket købte jeg 
nogle asketræsplanker. De kunne ikke fås 
tyndere end 2,5 cm., men det viste sig at 
være en passende tykkelse. Vognkassen er 
lavet af fyrretræ fra byggemarkedet: lister 
2,1 x 2,1 cm, rundstokke med diameter 8 
mm og planker 1,5 cm. tykke.

Træhjulene kan være massive som på en 
vogn fra tidligere tider, men de er ret tun-
ge, så for at gøre dem lettere kan der laves 
udskæringer, som cirkler eller på en sådan 
måde at der bliver eger tilbage. For at 
mindske friktionen er der isat en skive på 
begge sider af hjulene. For at holde hjulene 
på plads bores der et hul tværs gennem 
akslerne yderst, hvorigennem der isættes 
en let kileformet træpløk.
Vognbolten er en bræddebolt med diame-
ter 8 mm.

Stængerne er også af asketræ. Forbindelsen 
fra den forreste ende af stængerne til træk-
selen har jeg lavet med en lædersnor, der 
fæstnes til ringen på hver side af trækselen 
(fra firmaet Kenjan) med en karabinhage.

Skaglerne er af hampesnor og dem har jeg 
fortil forsynet med en karabinhage, der 
fæstnes til samme ring på begge sider og 
bagtil med en ring til et kroget beslag, der 
er monteret på stængerne.

Når der med dette system er både stænger 
og skagler, monteret på den beskrevne 
måde, skal man regulere længden af skag-
lerne ret nøje, så trækket er i dem og ikke i 
stængerne. Når der bremses, er det at man 
har brug for stængerne, så vognen ikke 
løber op i hunden. En enklere løsning er at 
undvære skaglerne og have fast træk, som 
det hedder for heste, kun med stængerne.
Målene på vognen kan jo ændres efter eget 
ønske.

Jeg har valgt at bejdse vognkassen grøn 
og at bejdse understellet med klar bejdse 
(olie-).

Det første foto viser det enkle princip i 
vognens konstruktion: Vognbunden med 
den omgivende ramme fæstnes til tværpin-
den forrest og til bagakslen. Tværpinden 
forrest laves så lang at den rager 2,1 cm ud 
til begge sider af vognbunden, bagakslen 
rager 6,4 cm + 5,5 cm til selve akslen = 
11,9 cm ud fra vognbunden til begge sider.
Rundt om vognbunden laves en ramme 
af listerne på 2,1 x 2,1 cm, som fæstnes til 
tværpinden fortil og til bagakslen, og som 
er fundamentet for opbygningen af vogn-
kassens sider.

Brædderne tilskæres, så de danner bunden 
i vognkassen.
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Tværpinden forrest støtter kun på for-
akslen på 3 cm. på hver side af bolten for 
at nedsætte friktionen ved drejning. For 
at nedsætte friktionen er der også isat en 
skive.

Tungen F på bagkanten af forakslen støtter 
under drejning idet den glider på støtte-
pindens underside.

Det bliver spændende at erfare, hvor 
hurtigt træakslerne bliver slidt. I påkomne 
tilfælde kan de ret nemt udskiftes og alter-
nativt må man udtænke en anden løsning, 
men jeg tænker, de holder til vores brug. 
Jeg har smurt akslerne med lidt fedt og 
vognen er meget let at trække.
Stængernes nærmeste del placeres i ud-
skæringen fortil på forakslen og der isættes 
en 6 mm bolt på tværs:

Mål: Vognkassens bund: 50 x 19 cm. 
Rundstokkenes længde: 20 cm. Hjuldia-
meter: 30 cm. Hjulenes hul: 2,2 cm. Aksel-
diameter: 2 cm. Akselafstand: 40 cm.
Stængernes længde er 147 cm og mellem-
rummet mellem de to stænger er 33 cm. 

Følgende mål i cm:

 
10 /O 

 F
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God fornøjelse med vognen. Med den kan 
du og din Berner Sennen give barnebarnet 
en køretur i parken eller køre varer hjem 
fra købmanden.

Kennel Amazing Tiklos Golden Glow ”Mika”, viser den færdige vogn frem for 
Tykhøjetgårds Kudu, så hun kan se, hvordan hun skal gøre, når hun bliver stor.
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 Vindere af sommer fotokonkurrencen på Facebook
tak til alle, der har sendt dejlige sommerbilleder af deres berner/e

1. præmie: 300kr til Bernershoppen 
Messi og Sebbe 

 indsendt af Grethe og Bent Lauritzen

2. præmie: 200kr til Bernershoppen
 Vipsennen Tanner 

Indsendt af Lotte Vold

3. præmie: 100kr til Bernershoppen
Aksel 

indsendt af Janne Klitgaard
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RMB & LP1 Bernerhøjen's Gucci. 
11 år d 08.07.21

Falke 10 dage før han flytter hjem til sin 
far Barney og os.

Meget varm sommer, for Zoffie, tungen 
hænger til køling

Abigail slapper af på sin isflaske en varm 
sommerdag



  Kontaktinformation
  Bestyrelsen    
  Formand
  Anna Maria Kossowska Andreasen 
  Ebeltoftvej 27
  8410 Rønde
  Formand.dbsk@gmail.com

  Sekretær
  Rachelle van der Poel
  Byvejen 78
  5620 Glamsbjerg
  sekretaer.dbsk@gmail.com

  Kasserer
  Erling Kolding-Jacobsen
  Baldersbækvej 30
  6682 Hovborg
  kasserer.dbsk@gmail.com

  Udstillingsudvalg
  Rachelle van der Poel
  Byvejen 78
  5620 Glamsbjerg
  show.dbsk@gmail.com

  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

     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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Vipsennen Tanner poserer foran fotograf Mikkel Bigandt på Liseleje Strand.

Bailey 10 mdr. i Faxe Kalkbrud ved en af de smukke kalksøer
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ASU tilbyder arrangement ved dyrlæge og 
fertilitetsekspert  

Kathrine Kirchhoff 
Den 25.09.2021 kl. 10:00 i hendes praksis i Hinnerup  

Navervej 3, 8382 Hinnerup 

Emner: Kejsersnit og livmoderbetændelse 
Der er plads til max 30 deltagere, først til mølle.  Pris for medlemmer af DBSK:  

kr. 100, for ikke medlemmer: kr. 200. Ved flere end 30 tilmeldinger, vil 
medlemmer have førsteret – der vil blive serveret kaffe, te og kage. 

Hvis interessen er stor, planlægges et arrangement på Sjælland ligeledes ved en fertilitetsdyrlæge, med 
emner som eksempelvis: problemer med tomme tæver, tævens behandling inden parring herunder div. 

prøver, fodring mm 

Tilmelding og betaling senest den 18. september 2021til berner@bartsch.dk 

MobilePay  26820851 
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          AVLSBESKRIVELSESARRANGEMENT 2021 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                              

           Søndag den 5. september 2021 

Lillebæltsskolen, Skippervej 1, 5500 Middelfart 
Avl- og sundhedsudvalget inviterer til avlsbeskrivelsesarrangement igen i år. 

Der er plads til max 25 hunde og det er først-til-mølle princippet. 
Tilmeldingsfrist 1. september kl 23.59 

 
HVAD SKAL DER FOREGÅ: 
3 kompetente dommere gennemgår hunden fra snude til halespids og bedømmer bl.a. også hundens 
bygning og bevægelser. Herudover skal hunden igennem en lille adfærdstest. 
Efter den enkelte hunds beskrivelse får man en kort vurdering om dennes svagheder og stærke sider og 
råd om, hvad man bl.a. skal kikke efter, når man skal vælge en avlspartner. Alle Bernere med DKK- 
stamtavle kan være med, hvis de opfylder deltagerkravene, som er beskrevet nedenfor. Dette arrangement 
er ikke en konkurrence, som en udstilling f.eks., men et sted hvor du kan få en grundig beskrivelse af din 
Berner.  
Der vil være mulighed for at købe lidt godt fra grillen, samt kaffe, vand mm. 
OBS Bedømmelserne starter kl. 10:00 – deltagerrækkefølgen lægges på hjemmesiden efter 
tilmeldingsfristens udløb. 
 
BEVIS: 
Beskrivelsen vil blive udleveret på dagen og herudover vil den blive lagt på hjemmesiden med resultaterne 
fra alle de beskrevne hunde i en samlet fil. Der vil også blive taget billeder af hver enkelt hund, som vil 
blive sat ind i beskrivelserne på hjemmesiden. 
 
DELTAGERKRAV: 
Hunden skal have DKK-stamtavle. Den skal være HD/AD fotograferet og tæver skal være fyldt 18 
måneder. Hunden skal opfylde Berner Sennen klubbens etiske avlsanbefalinger og må ikke besidde de i 
FCI racestandarden beskrevne diskvalificerende fejl. Se Racestandarden og de etiske anbefalinger på 
hjemmesiden -   
http://berner-sennen.dk/wp-content/uploads/indbydelser/045-berner_sennenhund.pdf 
https://berner-sennen.dk/klubben/avls-og-sundhedsudvalg/etiske-avlsanbefalinger/ 
 
PRIS: 
Medlemspris: kr. 800 pr. hund   
Ikke medlem: kr. 1.600 pr. hund 
Bindende tilmelding. Først gældende når betalingen er registreret. 
 
TILMELDING: 
Elektronisk via Dansk Berner Sennen Klubs hjemmeside og betaling til ASU:  
Reg. Nr. 1551 Konto 60083630  
 
SPØRGSMÅL: Kontakt os i ASU, hvis I har spørgsmål –E-mail: asu.dbsk@gmail.com 
DOMMERE: Karsten Birk (DK), Birgitte Gothen (DK), Maria Harthin (DK) 
 

Kom gerne
 som tilsku

er
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  1: Sebbe og Messi fra Kennel Harthin ved resterne af et gammelt krudtkammer ved Dybbøl Mølle
  2: QUEEN VOM OBERHOLZER FORST
  3: Malfy – Tykhøjet Gård´s Joline – der troner på lammeskindet på Solbriksen
  4: Øhhh far Barney, jeg tager ikke dine ting eller seng mere…så længe du har dem
  5: Harthin's Z, alias Sebbe på badebroen i Købingsmark.
  6: Barney nyder skoven i Ballehage
  7: Swisshearts Audrey Hepburn ( HAPPY)



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

   Træningspladser

22



  Udgivelser og deadlines i 2021:  

  Martsnummeret: 28. februar.
  Juninummeret: 10. maj. 
  Septembernummeret: 10. august. 
  Decemberrnummeret: 10. november

  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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Harthin's Yves Saint Laurent, alias Messi nyder lidt vandsport.



Tema
Bernere i arbejdstøjet.

Forord

Fra Udstillingshund til Trickshund

Lær at lege med din hund

LP – Er det noget for en berner

Hvad er Rally

Styrke, balance og kropskontrol

Berneren som brugshund

Tricks og DogDancing

Vognkørsel

NoseWork
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De kommende artikler vil fører jer igen-
nem de mest gængse hundesportsgrene, 
konkurrenceformer og mere almindelige 
aktivitetsmuligheder, som du kan lave med 
din Berner.

“Jamen hverken jeg eller min hund kan da 
finde ud af at gå til Lydighed, Rally eller 
lave Cirkustricks”!!!!
Jo, det kan både den og I og giver du det 
først en chance, vil der åbne sig en skøn 
verden, fyldt af sjove ting, at lave med 
din Berner tricks, der kan brillieres med 
til familiefesten – ja kun fantasien sætter 
grænser.....ja, og så en smule tålmodighed 
selvfølgelig og en “løn” til hunden, som 
svarer til det arbejde du stiller den overfor.

Det med lønnen er faktisk lidt nødvendigt 
at få uddybet en anelse.
Sæt nu, at I kommer på arbejde og skrive-
bordet er fyldt med opgaver. Det chefen 
forventer af dig virker helt uoverskueligt 
at starte på, og chefen siger tilmed “se så at 
komme i gang, og gør dig umage!!!!”
Springer I så bare ombord uden at vide 
hvad konsekvensen er, når skrivebordet ef-
ter møje og bevær står tomt igen, og hvad 
hvis der står 4 tilsvarende skriveborde bag 
det første???? 
Nej.....for I ved jo på forhånd, at I er fastan-
sat til en given løn.....og har jo til sidste 
MUS samtale fået lovning på en stor fed 
bonus for dette, såfremt det giver overar-
bejde.

Vi har vist alle hørt os selv sige “jamen den 
kan altså godt gøre det derhjemme, men 
nu gider den intet”.

På udebane/træningspladsen er der så 
mange andre indtryk, som hunden distra-
heres af og derfor skal vores belønning til 
hunden være det bedre, når opgaven er 
sværere f.eks. når vi ønsker noget på “ude-
bane”. Så skal belønningen være en bonus, 
en Jackpot, noget særligt godt for ellers 
kunne den jo lige så godt give omgivelser-
ne sit fokus.

Find frem til hvilke godbidder din hund 
helst vil have. Er det bedste den ved ros, 
leg, at du hopper rundt og jubler, eller er 
det rosastegt steg der skal til når hunden 
har gjort det den blev bedt om.

Den rette belønning skal gives for det 
rette arbejde, på den rette tid, så TIMING 
er også et meget vigtigt redskab, til det 
optimale samarbejde. Så sæt dig et mål for 
hvad det er hunden skal udføre, hav den 
rette belønning klar i hånden, eller et andet 
let tilgængeligt sted, og giv det så er hel-
hjertet forsøg.

For Berneren er ikke kun en smuk hund, 
den er fremavlet og bygget til at arbejde og 
den elsker at lave meingsfyldte ting sam-
men med os deres hundefører.

Forord
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Bernerens historie og oprindelse kan 
læses ved at scanne denne QR kode med 
din mobil, eller læse den, måske igen, på 
DBSK´s hjemmeside.

Der vil forekomme flere QR koder igen-
nem de kommende artikler som inspirati-
on til at lave sjove ting med jeres Berner.
De kan scannes ved hjælp af kameraret 
på en smart telefon eller en app, der kan 
scanne QR koder.

Overset af rigtig mange, er hvor vigtigt det 
er, at styrketræne regelmæssigt med sin 
hund. ALLE hunde har behov for regel-
mæssig styrketræning. Ja vi mennesker 
faktisk også.
Det er derfor med stor glæde at vi sidst i 
bladet, har fået en fin artikel om styrke-, 
balancetræning og kropskontrol til husbe-
hov, skrevet fra Sofie Klemmensen

Læs bladets artikler og husk endelig at tage 
bladet frem igen og igen, så I for trænet 
som Sofie anbefaler, regelmæssigt. Men 
måske også får prøvet nogle af de andre 
øvelser her i bladet  med jeres egen hund.
Inspiration skulle der i hvert fald ikke 
mangle nogen af i dette Tema: "Bernere i 
arbejdstøjet".

Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse og prøv 
endelig øvelserne af selv.

Bernerens historie

Tema

Bailey 9 måneder på stranden. Har lige 
været i vandet og det første han gør er, at 

rulle sig i sandet

26



Tilbage i 2017 var jeg så heldig at være 
med Christina og Fie Basbøll til WDS i 
Leipzig med blandt andet Cheekie (Werner 
Wix Xtraspecial), som i hvert fald udstil-
lingsfolket kender, som en højt præmieret 
udstillingshund.

Men hvad jeg jo også opdagede på den tur 
var, hvor lærenem og klog skønne Che-
ekie er. Det tog mig meget kort tid at lære 
hende at sidde bamse. Lige siden den dag, 
har jeg haft et ønske om, at få lov at træne 
lidt mere med hende. Og NU har jeg haft 
chancen, fordi jeg var så heldig at passe 
Cheekie over en lille periode.
Jeg besluttede ret hurtigt, at jeg ville for-
søge mig med Do More With Your Dog 
konceptet (DMWYD) som er et online 
trick koncept, som I kan læse mere om 
andet steds her i bladet.
Men vi gik altså i gang.
Det var så sjovt!
Cheekie er så lærenem og ville arbejde 
hele tiden. At det så gav mange godbidder 
var også sjovt, synes Cheekie. Faktisk så 
meget, at vi også måtte i gang med at lære, 
at tricket ikke var at sætte sig pænt foran 
godbid spanden og bare sætte sig i ”bam-
se”. Meget charmerende, men ikke helt 
nok.
Nu er Cheekie jo primært en udstillings-
hund og det er noget anderledes, at skulle 
lære en helt voksen hund tricks, når hun-
den er vant til at tilbyde stå, og indretter 
sig efter ens kropssprog. Hvis ikke hun fik 
en godbid for det, så satte hun sig meget 
hurtigt ned og kiggede på mig.

Men kors hvor fangede hun det hurtigt, og 
hun elsker bare at træne. Logrende hale og 
badut spring hele tiden. Det elsker jeg bare 
at se!

Som I kan læse andet sted her i blandet, så 
får man i DMWYD en masse tricks at væl-
ge mellem at udføre, og den letteste klasse 
er Novice, hvor hunden skal kunne 15 
forskellige tricks. Det er lige fra sit og dæk 
på kommando, fiske godbidder op af vand, 
blive på stedet, gå på balance bom, 8-tal 
mellem ben osv. Mange af øvelser får man 
”foræret” når man har trænet lydighed 
med sin hund, men det var jo ikke tilfæl-
det her, så vi startede forfra med mange af 
øvelserne.

Vi kløede på med træningen og lidt efter 
lidt kom øvelserne i kassen, og Cheekie fik 
en helt ny titel på sit CV – nu som NTD 
– Novice Trick Dog. (DKK registrerer det 
som TKN)
Mit mål var, at vi skulle nå intermediate 
niveauet også inden Cheekie skulle hjem 
igen.

Her skulle 12 nye øvelser læres, filmes og 
godkendes. Her var jeg så heldig at øvel-
sen ”sidde bamse” var en af de øvelser jeg 
kunne vælge, så den behøvede hun jo ikke 
at lære. Fremløb mod target var også en af 
øvelserne i denne klasse, hvilket hun syntes 
var meget sjov. Hvis man blev på platfor-
men, vankede der jo godbidder så fremløb 
mod target plade gik skam stærkt.

Fra udstillingshund til Tricks hund
Af Lene Hadberg.
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Det sværeste i denne klasse var faktisk at 
lære hende at springe over en håndholdt 
pind. Hun satte sig hele tiden og ventede 
på at der skete noget og ellers forsøgte 
hund at bide i pinden og bruge den som 
trækketov. Men med al den energi Cheekie 
har, så fik hun også styr på den til sidst.
Dermed var 2. nye titel i hus. Denne gang 
ITN - Intermediate Trick Dog som på 
dansk bliver registreret som TKI hos DKK.

Nu fik jeg jo lidt blod på tanden for at se, 
om vi kunne nå øvelserne til advanced 
klassen inden Cheekie skulle hjem igen. 
Det skulle blive overraskelsen til Fie og 
Christina.

I advanced klassen bliver øvelserne lidt 
sværere og der forlanges lidt mere præcisi-
on. Jeg valgte, at Cheekie skulle lære at gå 
ind og sætte sig i plads position både bag-
om og også fra venstre side - øvelser som 
var mere eller mindre nye for Cheekie. 

Hun har ikke været oplært med en plads 
position fra hvalp af, så hun satte sig alle 
mulige steder i nærheden af mig – dog 
med stor opmærksomhed, for tænk hvis 
der vankede noget for det.
Lidt efter lidt fangede hun, at det foregik 
KUN på venstre side når der blev sagt 
”plads.” 

I advanced klassen fik vi en øvelse ”for-
æret”, fordi Cheekie allerede kunne den 
- nemlig dog diving, hvor hunden skal 
springe ud fra en platform og ud i vand 
efter en apport. Det elsker Cheekie, så det 
brugte vi ikke tid på at lære. 
Det sødeste ticks var at Cheekie skulle gå 
tur med Basco. Det kræver at begge hunde 
er med på ideen, men det var de, og som I 
kan se af videoen, har Basco fået en opgave 
med at bære noget og Cheekie er meget 
stolt af at gå tur med ham i snor over 10 
meter.

Tricket fik mange kommentarer fra den 
som godkender videoen og dermed ind-
stiller til titlerne.

Intermediate prøve

walk another dog

Tema
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Og sådan kom den 3. nye titel i hus nemlig 
ATD – Advanced Trick Dog som i DKK 
hedder TKA.

Så til alle jer som har lyst til at lave lidt 
sjove ting med jeres Berner, her hen over 
vinteren, så kan jeg kun sige ”gå i gang” 
– det er virkelig sjovt, og man kan lave 
det hele hjemme, fordi det sendes ind til 
godkendelse på video. 

Jeg synes, konceptet er godt, fordi der er 
så mange forskellige øvelser og tricks, man 
kan vælge mellem. Vælg lige dem som I 
synes er sjove at arbejde med, og som jeres 
hund har flair for. Cheekie elsker f.eks. at 
bære ting i munden, så jeg valgte et par 
tricks, hvor det også kom i spil – f.eks. at 
bære min taske 10 meter. 

Og til Christina og Fie – tak fordi I betro-
ede mig Cheekie i en periode. Ærgerligt 
hun skulle hjem igen, men sådan er det jo 
med låne-hunde. Men vi elsker hende - så 
kom bare med hende igen. Hun er savnet 
af os alle 3, og næste gang tager vi lige den 
sidste titel med, nemlig Expert Trick Dog 
titlen!

Tema
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Lær at lege med din Berner.
Af Lenette Lyngbye
Her beskrives ”dead and alive” øvelsen.
Det er både en samarbejdsforstærkende leg 
der også lærer hunden at tage og slippe et 
givent objekt.

Når du træner din hund, kan du vælge om 
belønningen skal være godbidder, legetøj 
eller begge dele.

Legetøjet kan være en fordel der hvor du 
gerne vil have fart på din hund, da godbid-
derne er med til at berolige hunden. Men 
selv om du vælger legetøjet er det ikke 
sikkert din hund får den ønskede effekt af 
det, da det ikke er alle hunde, der kan lege, 
hvis ikke de har lært det.

Hvis du gerne vil lære at lege med din 
hund, kan du gøre som følgende:
- Vælg 2 stykker ens legetøj, så de har lige 
stor værdi for hunden.
- Sæt dig på gulvet ved hunden med et 
legetøj i hver hånd, og begynd at svinge 
det ene legetøj fra side til side, så det bliver 
interessant for hunden. Når hunden bider 
fast, fortsætter du, men træk ikke hårdere 
end at hunden holder fast i det.

- Dernæst kaster du det levende legetøj et 
par meter frem, og hunden vil rende efter 
det. Når den har fat i legetøjet, gør du det 
legetøj ved dig, levende, og hunden vil nu 
rende tilbage og fange det. 

- Efter kort tid, svinger du det legetøj du 
har i den anden hånd, og holder det stille 
du lige har svinget. Derved vil hunden 
skifte til det legetøj der er levende.
- Sådan kan du lege lidt frem og tilbage. 
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- Nu kan du så gøre det lidt sværere ved at 
lave øvelsen med flere og flere forstyrrel-
ser, og på den måde lærer hunden at det 
er inde hos dig det sjove forgår, så på den 
måde slår du to fluer med et smæk. 

Samtidig kan du også lære hunden at slip-
pe det den har fat i.
- I det sekund hunden slipper for at gå til 
det andet legetøj kan du sige slip, så hun-
den begynder at forstå signalet for at slip-
pe. Den skal laves mange gange før hunden 
fanger det, og igen er der forskel fra hund 
til hund.

Lad være med at overdrive, når du går i 
gang, men lav små seancer ad gangen og 
slut af med en godbid.
Lad ikke legetøjet du bruger ligge fremme, 
så hunden selv kan hente det og lege med 
det, men brug det kun til at lege med, når 
du selv at med i legen, det vil gøre at det er 
nyt og spændende for hunden, når netop 
dette legetøj kommer frem.

Tema

Vipsennen Tanner tager lige en pause i 
sandet på Vester strand i Jægerspris.

Harthin's Z, alias Sebbe sidder på resterne 
af det gamle krudtkammer ved

 Dybbøl Mølle.
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LP konkurrencer er da ikke noget for en 
berner!  Af Kirsten Anker Nielsen

Jeg har 2 dejlige bernerpiger, Kellie på 7 år 
og Kira på 3 år.
Begge har bestået LP2 med 1. Præmie og 
begge har været udtaget til DM i år.
De 2 er lige så forskellige at træne som nat 
og dag. Kellie er Berner med stort B mens 
Kira er mere Border end Berner....Derfor 
er det en stor udfordring at træne dem til 
LP3.

LP3 er en hel del sværere end LP2, f.eks. er 
afstandene i løbeøvelserne fordoblet og det 
kan være en udfordring for en Berner som 
Kellie, mens Kira ikke har et problem, hun 
spurter bare derud af.
Træning af stillingsskift har givet begge 
piger udfordringer. Her er afstanden fra 
hund til fører gået fra 5m til 10m og der er 
tilføjet flere skift.
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Så det kan være svært at forstå, at mor står 
derude og vifter med armene og råber og 
så skal man lave skiftene, når man hellere 
vil hen og ha en godbid.

I LP3 er der 2 apport øvelser.
1) Dirigeret apport, hvor 2 apporter lægges 
ud og hunden skal hente den, som føreren 
giver tegn til. I LP2 er der kun 1 apport 
udlagt, så der er ikke noget at tage fejl af
2) Den anden apport øvelse er svær - me-
get svær - for hunden har jo lært, at den 
skal hente apporten, men i den her øvelse 
skal hunden løbe forbi apporten, som først 
må hentes på tilbagevejen……….Det er 
svært for langt de fleste.

Men ikke alene skal hunden løbe forbi 
den fristende apport, den skal også 20m 
fremme, løbe omkring en kegle og så på 
vej tilbage, stoppe op straks føreren giver 
signal dertil, stå stille og så først få lov til at 
tage apporten og på de sidste meter retur 
mod føreren, skal hunden også lige springe 
over et spring med apporten i 

munden, før den kan sætte sig i plads og få 
den ventede godbid.
Den øvelse kan virkelig trække tænder ud 
på mange, men den kan indlæres og det 
er super smukt når en stor bamse udfører 
denne (samt alle de andre øvelser i LP3) 
med glæde og sikkerhed.

Den første øvelse i LP3 er Sit i gruppe, 
mens fører går i skjul i 1 min, skjulet er 
normalt til prøver, bag dommerteltet, men 
i træningen kan det være hvor som helst, 
bare hunden ikke kan se føreren.

Tema

Her har Kira ikke et problem mens Kellie 
tænker, nu har mor ryggen til, så ser hun 
ikke, at jeg lægger mig meeen så er der lige 
det problem, at der i umiddelbar forlæn-
gelse af Sit-øvelsen er Dæk-øvelse. For når 
Sit på 1 min er klaret, skal førerne komme 
frem fra skjul og stille sig 5m fra hundene, 
der så skal kommanderes til at dække... Jo 
tak….2 øvelser mistet, for Kellie ligger jo 
allerede i Dæk.
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Tema

Du træner jo nok også hver eneste dag, så?
Bliver man ofte spurgt om, når man snak-
ker Lydighedstræning og konkurrencer 
med andre.

Jeg træner hos 2 dygtige trænere 1 time om 
ugen med Kellie og så 2 gange om ugen 
med dem begge 2. Plus at jeg så selv træner 
med dem begge 2 herhjemme, men hjem-
metræningen kan f.eks. være 1 øvelse eller 
dele af 1 øvelse, som vi så lige tager 1-2 
gange. Man guider hunden ved behov og 
slutter ALTID med succes.

Man kommer ikke sovende til resultaterne 
i LP…..det gør man ikke uanset racen….
Med Berneren skal man måske bare være 
endnu dygtigere til at ”kende sin besøgs-
tid” hos sin Berner, for hvis en Berner ikke 
finder den opgave meningsfyldt, som vi 
stiller den overfor, så kan vi meget nemt 
komme til at udfører opgaven selv….for 
Berneren er gået sin vej igen…..Menings-
fyldte opgaver kan derimod give Berneren 
en kæmpe arbejdsglæde som den løser 
med den smukkeste arbejdsiver og DET 
ligger publikum mærke til….Bernerens 
logrende hale gennem et helt LP program 
– også i LP3 – får et lille smil frem hos de 
fleste.

Men det er noget helt specielt, at træne LP 
Lydighed med sine hunde. Man får så me-
get positivt samvær og jeg er heldig at have 
2 piger, der elsker at træne……..For man 
skal altid huske, at hundetræning i enhver 
form, ikke skal være for ens egen skyld, det 
skal være på hundens præmisser.

Myte: Hunde ser kun i Sort/Hvid!!!
Forkert. Hunden ser i farver, men ikke de 
samme farver som vi ser. Her ses forskel-
len.

– og så lader vi det være tankevækkende, 
at mange af LP sportens kegler til konkur-
rencer, oftest er røde….sat op på græs-
grønne eller gulblegede sportsplads-plæ-
ner. Rød er netop den sværeste farve for 
hunden at se.
I LP2 og LP3 står keglerne tilmed med 
20meters afstand fra hunden.
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Her under ses 3 af DKK´s LP programmer 
– Det er de 3 programmer, hvor der er Ber-
nere der konkurrerer i. DKK har også en 4 
og 5. LP klasse, det er Elite og Champion 
klassen….men i de klasser er der en meget 
stort overtal af de mindre og hurtigere 
hunderacer. Men i LP1, LP2 og LP3 har 
der været Berner med – til tider også helt i 
top af klasserne. 



Tema

Scan QR koderne og se en film fra hver LP 
klasse fra en officiel konkurrencedag.

LP1 med Amanda og fører Birthe Gram

LP2 med Kamla Vammen´s 
Olympic Cooper og fører 

Heidie Hemmingsen

 LP3 med Kjær´s Dancing With Charlie og 
fører Joanna Gram  
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Hvad er Rally?
Af Joanna Gram 
Rally sportens oprindelse. 
Hundesporten Rally eller Rally Obedience 
(Rally-O) som sportsgrenen også kalder 
sig, er en forholdsvis ung sport. 
Sportens fødested er Amerika, nærme-
re bestemt staten Kansas. Her udviklede 
universitetsprofessoren Charles L. ”Bud” 
Kramer i 1990erne, konceptet til Rally. 
Han havde lagt mærke til at interessen 
for lydighed i sin strikte udformning var 
stærkt faldende i Amerika, mens begej-
stringen for Agility tog til. 

Rallyens indtog i Amerika og Danmark 
som officiel konkurrence.
*I 1999 beskrev Charles konceptet Rally.
*Kort tid efter optog Amerikanske kennel-
klub (AKC) Rally som uofficiel sport. 
*I 2003 kunne man i Amerika starte officiel 
Rally. 
*I 2003 præsenteres Rally som hundesport 
overfor DKK. 
*Kort tid efter kunne der startes uofficiel 
Rally. 
*I 2006 kunne der så officielt tilbydes Rally 
konkurrencer i Danmark. Begynder klas-
sen startede selvfølgelig i 2006. 
*Få mdr. efter kom Rally Øvet til. 
*I 2007 kom Ekspert klassen ind i billedet 
*Fra 2009 kom Champion klassen med. 
*I 2018 blev det muligt at starte en Rally 
Senior klasse, for hunde over 8 år, hvor 
der er sparet på de fysisk mest belastende 
øvelser i de øvrige klasser.

I dag ser vi sjældent DKK prøver, hvor der 
ikke er deltagere i alle 4 klasser. 
Og efterhånden bliver der trænet Rally på 
DcH, DKK, DBSK samt private trænings-
baner over hele Danmark.  
 
Rallyen kan bedst præsenteres som en 
vellykket blanding af lydighed, agility og 
dog-dancing i et unikt set-up. Et velfunge-
rende samarbejde og glæden ved opgaven 
står i fokus i Rally. Men du må som ny i 
Rally endelig ikke forvente at det er en 
”billig omgang” lydighed, det er det langt 
fra.

Begynderklassen er blid og uden komplek-
se øvelser, men der bliver hurtigt bygget 
mere på, så snart man har forladt Begyn-
derklassen. 

Hvad er konceptet Rally? 
I Rally går du en bane, med 12-20 skilte 
med øvelser på, som har en ny rækkefølge 
hver gang. Du og din hund udfører så øvel-
sen, der står på skiltet foran dig, hvorefter 
I går til næste skilt og udfører det, der står 
på det skilt. 
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Du kommer til at kende 48 forskellige 
øvelser bare til Begynderklassen, derfor 
må du altså ikke forvente af dig selv, at du 
bare lige kan gå Rally, med det smukkeste 
flow igennem banen, første dag, men det er 
med garanti sjovt og man bliver ofte grebet 
af Rallysporten, da den er så varierende.
 
For begynderen 
Ser man på div. lydighedsprogrammer, så 
kræves der af hunden allerede i de små 
klasser, en del samarbejde uden al for 
meget hjælp fra føreren. Rallyen derimod 
byder på en noget blidere og næsten ideel 
tilgang for nye/unge hunde, men i særde-
leshed også til nye førere i hundesporten, 
Hunden arbejder tæt ved føreren, må 
modtage opmuntring og vejledning un-
dervejs og behøver ikke vente længe på 
belønningen, hvilket kan gøre alverden til 
forskel for mange hunde.

For den øvede 
Har man allerede lidt eller en del erfaring 
med andre hundesportsdiscipliner, så kan 
Rally være et givende supplement. Gælder 
det om at gøre hunden mere smidig, lidt 
mere opmærksom på varierende opgaver, 
mere modig over for trænings- eller kon-
kurrencebaner med forstyrrelser, så kan 
Rally være netop redskabet. Hunden der 
har mistet gnisten til at præstere inden for 
dens sportsgren, kan igennem rally sagtens 
genfinde lysten til at træne og præstere - 
Pludselig er gnisten der igen. 
 
Uundværlig for din hunds fysik 
Rally er en nærmest uundværlig fysisk 
træning for din hund. Hvis du dyrker den 
mere strikte Lydighedsdisciplin, men må-
ske ikke altid for sørget for at få lavet øvel-
ser, der inddrager begge sider af hunden. 
Så kan din hund få skævheder i sine musk-
ler, da den altid kun går på den venstre 
side og mange gange med fast fokus på, at 
se op på dig. Denne holdning kan sætte sig 
i hele hundens ryg, som muskelgener. 

Rallyen sørger derimod for at hunden 
styrkes lige meget på begge sider, ved at 
hunden drejer tæt omkring sig selv – beg-
ge veje rundt - eller rundt om føreren, den 
bakker, springer og løber gennem tunnel 
og hunden opnår stor bagbenskontrol via 
Rally´en. Og som prikken over I´et så kan 
alle øvelser laves i højrehandling, altså du 
og din hund skal kunne lave alle øvelserne 
med hunden ved dit højre ben, frem for 
altid kun ved venstre ben. 

Tema
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Så Rally giver både dig og din hund en 
rigtig god koordineringsevne. 

Kom godt i gang med Rally 
Hvad angår redskaber så behøver man ikke 
eje det ultimative Rally-udstyr for at kom-
me i gang. Skiltene kan printes ud i sort/
hvid fra DKK´s hjemmeside og i stedet for 
at laminere dem, man skiltene skubbes i 
plastlommer og sættes fast med elastik på 
ydersiden af kasserede kontormapper. Keg-
ler, fristelser, spring og felt behøver heller 
ikke at koste ret meget. Som kegle kan man 
bruge legetøjs eller plastbeholdere. Et bræt 
lagt hen over 2 spande giver et udmær-
ket spring. Feltet kan sættes sammen af 4 
plastrør på 1,2M fra div. byggemarkeder 
som også har pex-rør som tunnelen kan 
laves af. 
Selvfølgelig kan alt tænkeligt Rally-udstyr 
også købes splinter nyt, flot og færdiglavet 
på div. hundesports-hjemmesider eller 
butikker. 
Nyttige Link
Link til DKK´s hjemmeside vedr. Rally er: 
https://www.dkk.dk/kurser-prover-og-tra-
ening/aktiviteter-med-din-hund/rally/ral-
lyskilte-og-øvelser 
Her ses også video af samtlige Rally øvel-
ser. 

Prøv selv øvelse 1  
Snur Rundt. 

Ved øvelsen ”Hunde Snur Rundt” skal 
hunden tviste ved siden af og væk fra føre-
ren, under dennes uafbrudte gang. Øvelsen 
forekommer allerede i begynderklassen. 
Men om hunden har forstået den tilstræk-
kelig godt, bliver først åbenlyst i Øvet 
klassen, da Øvet klassen er uden snor. 
Bevægelsesforløbet er nemt at indlære da 
hunden hverken krydser førerens bane 
eller bliver usynlig bagved førerens ryg. 

Hunden kan guides og stort set have øjen-
kontakt med føreren uden hele øvelsen. 
Indlæringen kan med fordel startes med en 
godbid i førerens venstre hånd. For hunde 
der har svært ved at komme i gang med 
øvelsen, er det vigtigt at håndkommando-
en ikke bare er en hurtig gestus – en hånd, 
der alt for hurtigt, tegner en urealistisk lille 
cirkel, der tilmed ikke bliver trukket hele 
vejen igennem. 
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Håndkommandoen bør indlæres lang-
somt, så hunden kan nå at følge hånden 
hele vejen rundt. 

Prøv selv øvelse 2 
Bakke: 

Bakke

Note til føreren.
For at undgå at træde på hundens poter i 
Bakke øvelsen: Når du bevæger dig bag-
læns, så gå kun på tæerne med den fod, 
der vender ind imod hunden, sæt aldrig 
hælen i. For hvis hunden kommer til at gå 
en smule skævt, så får den meget hurtigt 
sine poter ind under vores hæl, når vi går 
baglæns og så stopper det sjove ved all 
træning og indlæring.

Intet må indlæres ved noget der gør ondt, 
under hårde kommandoer eller lign. 
indlæring og samarbejdet mellem hund og 
fører skal altid være sjov og motiverende, 
for både hund og fører.
God arbejdslyst. 
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Det kan du da ikke mene, en Berner er jo 
bare en forvokset skødehund og kan vel 
ikke meget andet end at se rar og nuttet ud. 
Kommentarer som disse måtte jeg høre på 
i en periode da jeg fortalte mine bekendte 
indenfor brugshundemiljøet, at jeg ville 
anskaffe en Berner Sennen. Vi havde træ-
net sammen i mange år og været til mange 
stævner rundt omkring, i et miljø der stort 
set udelukkende bestod af Belgiske hyrde-
hunde, Schæfere, Hovawart og jeg havde 
Rottweiler. 
 
Da jeg så fik Arthur var der lagt en forlods 
plan på at få gjort alle fordomme til skam-
me. Jeg nægtede simpelthen at tro på det 
ikke kunne lade sig gøre, at lære en Berner 
et brugshundeprogram, minus rundering 
og forsvarsarbejde, det ville jeg ikke. Jeg 
tror såmænd nok det kunne lade sig gøre, 
men jeg er af den overbevisning, at man 
skal passe lidt på med at fremelske nogle 
drifter, der ikke er racens naturlige gebet. 
 
Det jeg ville lege /arbejde med udover 
selvfølgelig basis lydighed, samt konkur-
rencelydighed, var sporsøgning og feltsøg/ 
gerningssted. Det har altid haft min store 
interesse og man får virkelig et fællesskab 
med sin hund og lærer nogle helt nye sider 
at kende, både af sig selv men mest af sin 
hund. Bare det at stå tidligt op en morgen, 
lave en kande kaffe og så køre ud til sit 
sporareal og ens hund ved udmærket efter 
ganske få gange, at nu skal der ske noget 
rigtigt sjovt og rart når sporliner og mar-
keringspæle bliver taget frem.

Arthur var ikke mere end ca. 3 mdr. 
gammel, da vi begyndte på spor og søge-
felt, men det er aldrig for sent at komme 
i gang, det tager måske lidt længere tid jo 
ældre hunden er, men alle kan lære det. 
Hunde tænker i billeder og derfor er det 
yderst vigtigt at have de samme rutiner - 
det gælder for al form for træning - gør 
man det samme hver gang, tager sin vest 
på, kommer godbidder i lommen, pakker 
diverse udstyr, så går det meget nemmere 
og jo hurtigere hunden kender rutinerne, 
jo mere sikker bliver den. 

Jeg vil gerne prøve at lave en introduktion 
til, hvordan man kommer i gang med at gå 
et spor.
Der kræves kun en sporline, et par mar-
keringspæle og en masse godbidder evt. 
kyllingepølser skåret i små stykker. 
De første par gange er det bedst, at bruge 
en forholdsvis tætklippet græsplæne, til 
man lige får fornemmelsen af hvad der 
sker. 

Sæt den ene markeringspæl i jorden, den 
er spidset i den ene ende og gå så rundt i 
en lille trekant på ca. en lille meter i dia-
meter, for at afsætte en masse duft og læg 
så en del pølsestykker. Spidsen af trekanten 
skal pege op mod markeringspælen, så 
hunden ganske naturligt søger derop, for at 
få flere godbidder. 

Berneren som brugshund !
Af Jan Møller Damsø
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Så begynder I på selve sporlægningen, gå 
med ganske små skridt, faktisk helst uden 
at løfte fødderne og læg en godbid for hver 
anden skoafstand fortsæt sådan ca. 25 
meter, sæt så den anden markeringspæl i 
jorden. Jeres spor slutter officielt her, men 
gå lige en ekstra meter og læg så en ekstra 
stor belønning.

Gå i en stor bue udenom sporet, på vej 
retur til start, så I ikke laver dobbeltspor. 

Efter ca. 10 minutter henter I hunden, jeres 
fært skal lige have tid til at falde til jorden.
Så starter I så langt fra jeres start, at I kan 
gå nogle meter i en lige linje hen mod 
pælen, det er simpelthen for på sigt, at 
hjælpe hunden så meget som muligt, med 
at få færten. Stop en meter før trekanten, 
kommander hunden i stå, tag linen af og 
sæt sporlinen på - der er frit valg, om den 
skal mellem benene eller over ryggen - når 
sporlinen er på, så stå stille, et par sekun-
der og lad lige indtrykkene bundfælde sig. 
Så bukker I jer ned og giver ”søge” kom-
mando og viser godbidderne og roser hele 
tiden og lige så stille og roligt gelejder hun-
den hen mod spidsen af trekanten og

leder den ind på selve sporet. Gå hele tiden 
og vis den sporet når den kommer udenfor 
og ros hele tiden, når den gør det rigtigt. 
Når I er færdige så leg og ros hunden eks-
tra meget. 

Med hensyn til vindretning, så start i 
begyndelsen altid i medvind for så er der 
større chance for, at den holder næsen i 
sporet. Senere kan I altid bygge sporet op 
til flere hundrede meter, med forskellige 
former for vinkler og knæk, samt lægge 
genstande ud, men det er noget helt andet, 
som jeg evt. kan beskrive senere. 
 
Ved gerningssted / feltsøg - det har man-
ge navne - men dækker over det samme, 
nemlig at hunden på et afgrænset areal, 
skal finde en til flere genstande, af forskel-
lig størrelse og materiale. 

Vi starter ved begyndelsen: Der skal bruges 
4 stk. markeringspæle og hundens bedste 
stykke legetøj.

Tema

41



Tema

Sæt de 4 pæle i med 10 skridts afstand, 
hvor i mellem hver pæl, går en markering 
af, at her er søgegrænsen, på sigt skal I 
kunne kommandere hunden omkring, hvis 
den kommer udenfor feltet. Gå derefter 
rundt inde i feltet på kryds og tværs og 
afsæt en masse duft, læg genstanden - de 
første gange, legetøjet - i et let skjul.
Hent hunden og samme procedurer som i 
spor, kommander stå, tag linen af og efter 
et par sekunders ro, give ”søge/finde” kom-
mando og ros og beløn, når den kommer 
med genstanden. 

Hvis hunden ikke rigtig kan finde ud af 
det, så prøv forfra og få den i stå/dæk, eller 
få en til at holde den. Vis hunden legetø-
jet, kast det op i luften og leg med den, så 
hunden er helt oppe at køre for at få fat i 
legetøjet, gå tilbage og giv så kommandoen 
igen. 
 
Feltsøg kan jo ligesom spor udbygges til 
det nærmest uendelige med flere genstan-
de, der bliver mindre og mindre og arealet 
større, men husk med vindretningen her, 
at begynde i modvind, altså modsat spor, 
fordi her skal hunden have færten fra luf-
ten, senere kan der altid varieres, når I er 
sikre på både spor og søg.

Med spor og feltsøg vil I opleve helt nye 
sider af jeres hund, den vil elske jer for det 
og den bliver så dejlig træt i hovedet, for 
det er virkelig mental træning og højere 
hjernegymnastik for viderekomne og en 
mental træt hund, er en glad og veltilfreds 
hund, der har fået lov til at bruge sine 
evner og blive udfordret. Find eventuelt et 
par stykker at gå sammen med og lav en 
tur ud af det, så vil I også samtidig styrke 
de sociale relationer hundene imellem og 
opbygge en rigtig god adfærd, for er hun-
den i balance med sig selv, får den automa-
tisk en bedre psyke. 
 
Der er mange måder at træne ovennævnte 
på, jeg har bare haft gode erfaringer med 
den måde jeg bygger forløbet op på. Men 
under alle omstændigheder, held og lykke 
med det og lav bare om og byg videre på 
ideen, for det skal ikke have noget med 
konkurrence som sådan, at gøre, det skal 
være kvalitetstid med dig og din hund. 
 
Husk at der går en rød tråd igennem al 
træning og indlæring med sin hund.
Vær altid positiv og beløn hele tiden, når 
den gør noget godt.
Ros når den gør det godt.
Pas På med at gå for hurtigt frem, hvis 
hunden bliver usikker, så gå tilbage til det 
sidste punkt, hvor det var OK.

42



At lave tricks med sin Berner, er en rigtig 
sjov aktivitet for både hund og fører. Du 
kan lære din hund utallige tricks, ja det er 
næsten kun fantasien og hundes fysiske og 
psykiske formåen der sætter grænserne. 
Tricks kan bruges i mange sammenhænge. 
Man kan gå til konkurrence i tricks, man 
kan sammensætte tricks til små program-
mer og serier som man kan bruge i dog 
dancing, man kan optræde med tricks til 
familiefesten, på plejehjem, i børneha-
ver, til byfester og mange andre steder til 
stor morskab og fornøjelse for publikum. 
Tricks er ligeledes en sjov måde for både 
voksne og børn at aktivere sin Berner og få 
et fint og sjovt samarbejde med hunden.

Et almindelig og meget brugt trick som de 
fleste helt naturligt lærer deres Berner er, at 
”sige goddag” eller at give pote. Men man-
ge tænker måske ikke over, at det faktisk er 
et trick, og man kan udbygge tricket ved at 
lære sin hund at give henholdsvis højre og 
venstre pote på kommando. Man kan f.eks. 
bruge ”Goddag” til højre pote og ”Hej” til 
venstre pote og på den måde lære hunden 
at skelne mellem højre og venstre pote. 
Det samme kan man gøre med ”High Five” 
som der også er mange der lærer sin hund.

Pote-tricket kan man udbygge ved at man 
først lærer sin hund at give højre og ven-
stre pote, mens hunden sidder, hvorefter 
man lærer den at give poter når den ligger 
ned. 

Når hunden er sikker i at skelne mellem 
højre og venstre pote liggende, kan man 
udbygge øvelsen til den øvelser der hedder 
”krydse poter”, ved at man gradvist flytter 
sin egen hånd (som hunden skal give pote 
til) længere og længere over på den mod-
satte side, så hunden skal krydse sine poter 
for at ramme din hånd. Det kan man gøre 
med begge poter, så hunden på den måde 
lærer at krydse poter til begge sider på 
kommando. 

Tricks og Dog Dancing.
Af Ulla Hobert.
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Et andet sjovt trick som er meget under-
holdende at vise til familiefødselsdagen, 
og som man er sikker på tager kegler hos 
publikum, er at lære hunden at læse. Man 
skriver navnet på en øvelse på et stykke pa-
pir, viser det til hunden som så skal udføre 
øvelsen uden nogen former for komman-
do, så det på den måde ligner, at hunden 
læser, hvad der står på skiltet.

Tema

Hundene er jo meget visuelle og kigger og 
læser vores kropssprog mere end vi tror. Så 
hemmeligheden er at lave så lille et krops-
signal til hunden så den ved hvad den skal, 
men som er usynligt for publikum. Det 
kan f.eks. være et løftet øjenbryn, et lille 
vip med fingeren eller en lille vægtoverfø-
ring på fødderne. Find en øvelse som din 
hund er rigtig god til og som den næsten 
med sikkerhed altid vil tilbyde, når der 
ikke sker andet. F.eks. har min hund lært 
at læse ”Sit”, ”Dæk”, ”Kryds poter”. Sit har 
hun næsten altid tilbudt af sig selv, når hun 
kommer ind foran mig, og jeg bare forbli-
ver passiv. Jeg har forstærket det ved, at jeg 
har holdt papiret med begge hænder og 
har ført det en lille smule op ad samtidig 
med at jeg har lagt min vægt frem på tæer-
ne, så min krop på den måde har lænet sig 
en lille smule frem, det er så lidt at ingen 
andre end hunden lægger mærke til det. 
Det gælder bare om at bruge fantasien og 
gribe de ting som hunden ofte gør at sig 
selv og så sætte et, for publikum, usynligt 
kropssignal på. 

Et andet sødt trick som får hunden til at se 
rigtig nuttet ud er ”at skamme sig”. Hunden 
gnider sit forben henover øjnene så den 
ser ud som om den skammer sig. Det trick 
har jeg faktisk indlært ved brug af maler-
tape. Jeg har sat et lille stykke malertape på 
hundens ene kind for at få adfærden med 
at gnide poten henover øjnene frem.
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I det øjeblik hunden har udført adfærden, 
har jeg klikket og belønnet. Den har jeg 
faktisk ikke skulle lave ret mange gentagel-
ser af, før min hund sad og ”skammede” sig 
bare jeg begyndte at rive malertape af tape-
rullen. Jeg har så sat kommandoen ”Skam-
me” på og på den måde indlært øvelsen 
med kommando og uden malertape. På et 
hold jeg underviste, skulle de lære øvelsen, 
og alle hundene sat fint på række med ma-
lertape i hovedet. Det har helt sikkert set 
vældig morsomt ud 

Færdighedsprøver (FP).
Gennem DKK er det muligt at gå til kon-
kurrence i tricks, det er det der hedder 
Færdighedsprøver. Færdighedsprøverne er 
opdelt i 4 klasser, FP1, FP2, FP3 og titel-
prøven, som er her hunden kan opnå en 
titel til stambogen, hvis man består klas-
sen. Ideen med færdighedsprøverne er, at 
det er grund-tricks til, at man kan arbejde 
sig henimod at kunne sammensætte et lille 
program til Dog Dancing. Det er derfor 
også kun muligt at gå til konkurrence i FP 
ved Dog Dancing/HTM. Sværhedsgraden 
af tricks stiger jo højere op man kommer 
i klasserne, bla. skal hunden kunne vende 
ryggen til føreren og udføre et trick, og 
den skal kunne arbejde bag førerens ryg. 
Man kan sagtens nøjes med at arbejde med 
FP og have det sjovt med det, man behøver 
altså ikke skulle kaste sig ud i dog dancing.

Dog Dancing, HTM/FS
Som gammel lydigheds- og rally nørd syn-
tes jeg selvfølgelig at der skulle mere til, da 
vi have bestået alle 4 FP klasser. Jeg syntes 
det var sjovt at kunne bruge de tricks vi 
have lært til noget, sætte dem sammen 
og lave et lille program ud af det. Det er i 
bund og grund det dog dancing handler 
om.
I dog dancing er der 2 kategorier, HTM og 
Freestyle (FS). I HTM, som oversat bety-
der heelwork to music, arbejder hunden 
hele tiden tæt ved førerens ben. I lydighed 
har vi plads positionen, i rally går hunden 
i plads både på højre og venstre side, og i 
HTM har vi 10 forskellige positioner, hvor 
hunden hele tiden er tæt ved førerens ben, 
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og der skal den blive gennem hele pro-
grammet

I freestyle er alt tilladt så længe det ikke 
går ud over hundes sundhed og fysiske 
formåen, her er det kun fantasien der 
sætter grænser. Hvis man vil lave et dog 
dancing program starter man med at finde 
et stykke musik som man selv kan holde 
ud at høre på igen og igen og igen og igen, 
ja en million gange. Det er ikke bare at lave 
tricks til musik. Musikken skal fortolkes, 
så man via sine tricks fortæller den historie 
som musikken eller sangen handler om. 
Man kan vælge at have et kostume på der 
understøtter temaet i musikken, men det 
er ikke et krav. Man bliver bla. bedømt for 
samarbejde med hunden, hundes fokus, 
sværhedsgrad af tricks, fortolkning af mu-
sikken og ikke mindst sundhed og velfærd. 

Hvis man laver et trick som dommerne 
kan se er svært eller usundt for hunden, 
dumper man hele programmet uanset 
hvor høje point man har fået i resten. Det 
kan f.eks. være at lade en stor tung hund 
hoppe på bagben, lade den sidde for længe 
i bamse osv.  

Det jeg selv synes var det sværeste ved at 
skulle i gang med dog dancing var, at der 
ikke er noget facit. Der er ikke noget som 
er rigtigt eller forkert. Så jeg var noget 
usikker på, om det jeg havde lavet, var godt 
nok. Dommerne kender ikke programmet, 
så de ved ikke om det trick hunden laver 
faktisk er planlagt, eller om det er ”en plan 
B” fordi hunden ikke lige gør som forven-
tet, men det er omvendt også det, der gør 
det sjovt.
Så man kan egentlig ikke blive trukket for 
fejl, med mindre det er tydeligt for dom-
merne at man missede det der var planlagt.

46



Tema

Man kan også vælge at gå efter det der 
hedder en master, så er det 30 tricks man 
skal udføre. Tricks bliver selvfølgelig svæ-
rere jo højere op i klasserne man kommer. 
Når man har bestået og fået godkendt 
begynder klassen, let øvede, advanced og 
ekspert kan man sende det hele ind til 
DKK og få en titel på stambogen. Begyn-
der til ekspert klassen kan godkendes af en 
dansk certificeret instruktør, mens cham-
pion og grand champion skal godkendes i 
USA. 

Man kan også bare via hjemmesiden www.
domorewithyourdog.com downloade 
listen af tricks i de forskellige klasser og gå 
og hygge sig med dem eller bruge dem til 
inspiration.
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Do more with our dog (DMWYD).
Noget helt nyt på trick fronten er det 
amerikanske koncept ”Do more with your 
dog” forkortet (DMWYD). Det er over in-
ternettet man kan deltage, hvor der er lavet 
en række tricks i forskellige klasser lige fra 
begynder til ekspert og til champion og 
grand champion. I hver klasse er der ca. 
70 forskellige tricks som du selv kan vælge 
ud af. For at bestå en begynder klasse skal 
man vælge at udføre 15 forskellige tricks, 
videofilme dem og sende dem ind via en 
dansk certificeret DMWYD instruktør.



Vi skal tilbage til år 2013. Carmen var min 
Berner nr. 3. En meget rolig og mindre 
aktiv Berner, hun havde nok i daglig gå 
turer. Det der med træning og konkurren-
ce var ikke noget for hende. Min tanke var, 
der måtte da være noget vi kunne finde på 
at lave som aktivitet der kunne passe til 
hende. 

I år 2013 inviteret Haderslev træningsplads 
til vognkørsels dag, men henblik på at 
kunne stille op til uofficiel prøve ved årets 
skue i syd. Dette måtte vi da prøve, Car-
men blev meldt til.
Dagen kom hvor vi skulle til vognkørsel 
introduktion.  Vi fik vist forskellige udstyr 
seler, trækstænger/bøjler og vogne. Der 
blev vist, hvordan man skulle lægge sele på 
hunden, derefter blev hunden spændt for 
en vogn. Demohunden stod bare der og 
logrede med halen. Så blev der vist hvilken 
øvelser der er for begynderklassen og de-
mohunden præsenteret det med stor iver 
og glæde.  

Bagefter var der gennemgang af alle de 
andre Arbejdsprøver klasse 1-2-3, hvor der 
er tunnel, bro, havelåge, gå lige på bjælke, 
som er med i øvelserne. 
Det var lige på og hård. Så blev det tid til at 
Carmen skulle have sele på, det tog hun i 
stiv pote.
Så kom det store øjeblik hvor begynder-
vognen skulle spændes på. Hun var utryg 
ved det hele, men vi fik at vide at vi bare 
skulle gå hurtigt rundt med vognen, så 
skulle det nok gå.

Der var flere gange, hvor Carmen mente at 
nu kunne det være nok. Så fik hun bare en 
lille pause og igen spændt for vognen. Sidst 
på dagen var hun så tryg, at jeg kunne 
spænde en rigtig vogn på hende.
Jeg var så stolt af Carmen, at hun bare trak 
afsted med vognen som om intet nyt under 
solen. Over broen, ind gennem tunnelen, 
stop ved havelågen. Hu-hej hvor det gik.

Vi kørte hjem og forsatte med at træne. 
Vi meldte os til begynderprøven. For hver 
gang Carmen fik en vogn spændt på, kun-
ne jeg se at det var noget hun virkelig synes 
var sjovt. Man kunne mærke og se at hun 
var i sit rettet element.
Dagen kom hvor vi skulle til prøve. Spændt 
var jeg, men det var en fantastisk oplevelse. 
Først skulle vi vise om vi kunne montere 
en sele og vogn på hunden. Så skulle vi 
køre en slalom omkring kegler uden berø-
ring. Derefter skulle man dirigere hunden 
igennem et T-kryds. Til sidst skulle man 
sende hunden og vognen frem i felt med 
stop, hvor hunden og vognen skal ramme 
inden for feltet. Der blev også bedømt et 
helhedsindtryk. Det gik over alt forvent-
ning, Carmen gjorde det til UG og med 
stor glæde.

Vognkørsel med Carmen.
Af Majbrit Maagaard
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Det var år 2013. Som I nok kan regne ud, 
så er Carmen ikke her mere. Men alle de 
gode oplevelser jeg fik ved at lære Carmen 
at gå med vogn, var fantastiske.
Det ene år var der et kærestepar som 
ønskede at blive kørt til studenter galla. 
Carmen kørte den unge pigen til studenter 
galla med blomsterpyntet vogn. Alle som 
stod at kiggede på, var helt vilde. Det blev 
kun overgået, da cirkus Benneweis barne-
barn kom på elefant-ryg.
Vi har også deltaget i præsentationen af 
veteranerne i veteranparaden på Hasmark. 
Det var også en god oplevelse.

Alle efterfølgende hunde vi har haft og har, 
har lært at gå med vogn.
Indlæringen foregår på en helt anden 
måde end den gang.

1. Jeg starter med at hvalpen bliver dus 
med at have selen på, jo før jo bedre.

2. Hvalpen lære begynderbøjlen at kende. 
Begynderbøjlen står stille, hvalpen får love 
til at gå rundt i eget tempo og man kan 
lokke den ind i mellem stængerne, så hval-
pen bliver tryg med stængerne.

3. Så tager jeg begynderbøjlen med på gå-
tur, når hvalpen skal luftes. Først i modsat 
side, som hvalpen går. Senere i samme 
side, som hvalpen går. Når man føler at nu 
er hvalpen helt tryg med begynderbøjlen, 
kan man begynde at trække bøjlen/stæn-
gerne hen over hvalpen uden at spænde 
den fast. Når det er en succes, kan man be-
gynde at spænde begynderbøjlen fast. Her 
er det rart lige at være to. En til at spænde 
fast og en til at holde hunden. Hold altid 
fast i bøjlen, for hvis hvalpen bliver bange 
og forsøger at løbe væk, kan man bedre 
stoppe flugten og det bliver ikke en grim 
oplevelse.
4. Når hunden er helt tryg ved at gå med 
begynderbøjlen er det bare at gør det sam-
me med den alm. Vogn, når hunden bliver 
gammel nok. 

Det hele handler om at give hunden masse 
af tid + godbidder til at vænne sig til de 
nye udfordringer. Det kan godt tage flere 
uger at komme videre til næste step, men 
det skal nok lykkes med tålmodighed.
Hvis man har holdt pause et stykke tid 
med vognkørsels træningen er det en god 
ide at gå et step tilbage, så er det mere trygt 
for hunden. 
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Synes du at politiets bombehunde er im-
ponerende, eller at de nye vandsøgs hunde 
er seje, så kig på sporten nosework som 
bygger på de samme principper.

Nosework er en forholdsvis ny sport i 
Danmark og har sin oprindelse fra USA. 
Oprindeligt blev nosework brugt som 
aktivering af internatshunde, fordi det er 
en nem måde at træne hundens hjerne, 
og bruge det som kommer helt natur-
ligt for alle hunde – nemlig lugtesansen.  
Nosework kan i høj grad være med til at 
give lidt mere usikre hunde mere ”hår på 
brystet” og opbygge selvtillid. 

Hunden skal kort sagt lære at søge efter 
en specifik duft i 4 forskellige miljøer. 
Hvis man gerne vil konkurrere, har man i 
Danmark valgt, at der skal søges på emner 
"kontamineret" med æterisk lavendel-, 
eukalyptus- og anisolie. Alt efter hvilken 
klasse der konkurreres i.

Du kan søge på "Nose Work kontamine-
ring"  på YouTube
De 4 miljøer hunden skal lære at søge i er: 
søg i beholdere, indendørs søg, udendørs 
søg og køretøjssøg. 

Allerede i indlæringsfasen, lærer man 
hunden at søge i de forskellige miljøer. Det 
er det, der gør Nosework så sjovt og let at 
træne i det daglige. Man kan udvælge en 
hvilken som helst lokation til træningen 
– et cykelskur, en terrasse, en legeplads, et 
bryggers – hvad som helst kan danne ram-
men om en Nose Work træningssession. 

Miljøer
Hvis man vælger at gå til konkurrence i 
NW i Danmark starter man i klasse 1, hvor 
hunden søger udelukkende på lavendel 
duft. Der er én duft kilde man skal finde på 
tid i hvert miljø. 

Alle deltagere starter med en rundvisning 
i området, hvor man får vist de 4 forskel-
lige søgeområder. Kilden, altså den duft 
som hunden skal finde, er ikke synlig på 
nogen måde.  Her skal man stole på sin 
hunds lugtesans 100%, hvilket i min optik 
gør sporten så fascinerende. Også i denne 
sportsgren er der virkelig behov for samar-
bejde, og at kunne læse sin hunds signaler. 

Udesøg
Ovenfor ses et eksempel på et udesøg som 
var lidt svært, dels fordi det var meget 
varmt, men især fordi der stod en grillrist i 
næsehøjde. Det skal hunden lære at abstra-
here fra og gå efter kilden – altså lavendel-
duften.

I klasse 1 må udesøget højst være 100 m2, 
og man må bruge max 3 minutter. Dom-
merne på dagen vælger, hvor lang søgetid 
der er til hvert søgeområde – dog max 3 
min på et udesøg.

Nosework – naturlig udnyttelse af 
hundens sanser - Af Lene Hadberg
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Køretøjssøg
Et køretøjssøg skal bestå af 2 køretøjer og 
kan som her, f.eks. være en trailer og en 
havetraktor. Igen skal hunde kunne se bort 
fra de dejlige dufte fra græsset og koncen-
trere sig om at finde kilden. 
Ved køretøjssøget må kilden ikke sættes 
højere end den lavest deltagende hund kan 
nå den med snuden, uden at sætte benene 
op på køretøjet. 

I og med der deltager alle racer fra grav-
hunde til f.eks. Bernere, ved man, at kilden 
altid vil sidde ret lavt placeret, ift. en 
Berner.

Beholdersøg
Beholdersøget består i kl. 1 af 8-12 ens 
beholdere af enten pap eller plastic. De 
kan placeres enten udenfor eller indenfor 
i et lokale. De kan f.eks. stilles i meget højt 
græs eller på begrænset område eller op ad 
spændende reoler. Alt sammen ting man 
skal have trænet så hunden koncentrerer 
sig om de forskellige boxe, og ikke f.eks. 
græsset eller reolen, for at vise dig som 
fører, hvilken en som indeholder kilden.

Nedenfor ses 2 forskellige opstillinger på 
beholdersøg

Tema
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Bare gå i gang
Uanset om man gider at gå til konkurren-
cer eller ej, så kan jeg kun anbefale at prøve 
NW sporten. Der findes rundt i hele landet 
hold, man kan tilmelde sig – også intro-
duktions hold.

Jeg blev selv grebet af sporten og i fuld 
gang med at træne på NW2 hvor Basco 
skal søge på de høje utilgængelige søg, 
samt en ny duft – nemlig eukalyptus.
Når vi konkurrerer, går det måske ikke så 
hurtigt, som andre mindre racer – til gen-
gæld finder han kilden næsten hver gang 
indenfor tidsrammen. Og når han ikke gør, 
så må jeg jo indrømme, at det tit er hos 
mig at fejlen ligger, fordi jeg ikke har ”læst” 
hans signaler korrekt.

Næsen på en Berner fejler i hvert fald 
ingenting!

God fornøjelse til jer der vælger at kaste jer 
ud i nosework sporten.
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Indesøg
Indesøget må også max være 100m2 stort 
og tage max 3 min. 

I indesøget såvel som i alle de andre søg 
skal hunden kunne komme helt hen til 
kilden og markere. 

Jeg har f.eks. lært min hund at ”fryse” 
på kilden med næsten, indtil han får en 
”fri-kommando”.

Når man kommer op i de højere klasser 
kan kilden sidde utilgængeligt, f.eks. 160 
cm oppe, så her skal indlæres anden mar-
kerings adfærd.



Jeg hører tit folk, der siger, at al det her 
”træning” af hundens balance, stabilitet, 
kropskontrol, core-muskler mv. ikke er 
nødvendigt.

Deres begrundelse er f.eks. at hunden får 
styrket sin krop og muskler ved at løbe fri 
på marken, i skoven, leg med andre hunde, 
deres daglige gåture mv., og derfor er det 
tidsspilde, at bruge tid på målrettet træ-
ning

Men de færreste tænker på, at når hun-
den selv får lov til at bestemme, arbejder 
hundens muskler på autopilot, det vil sige 
hunden arbejder med de muskler, som 
ikke kræver så meget af den.
F.eks. hvis hunden har lidt ondt i ryggen, 
vil den, når den ”går i autopilot mode”, 
undgå at belaste de muskler, der gør ondt, 
og vil bruge andre muskler som kom-
pensation, og så vil hunden i længden få 
problemer andre steder i kroppen.

En hund bærer normalt 60 til 70% af sin 
vægt på fronten og de sidste 30 til 40% på 
sit bagparti.

En dårlig muskuleret ryg kan flytte vægt-
fordelingen, så hunden kommer til at bære 
mere vægt på sin front end de 60 – 70%, og 
det vil betyde, at hunden heller ikke bruger 
sin bagpart optimalt, og det er på hun-
dens bagparti, at hundens motor og turbo 
sidder, og ryggen er kardan-akslen, som 
forbinder front og bagparti.

Man vil helst have, at hunden er en ”4 
hjuls-trækker”, men tit er hunden bare en 
”forhjulstrukket bil”, som ikke kan formid-
le energi fra hundens ”motor/turbo” til 
bag-parti, da hundens ”kardanaksel” /ryg 
ikke er stærk nok til at forbinde dens front 
og bagparti.

Vores hunde er ikke gode til at bruge 
deres bagben, og det er her den vigtige 
krops-kontroltræning kommer ind i bille-
det.

Ud over det er vigtigt, at hunden har en 
god kropskontrol, er det lige så vigtigt, at 
hunden har en god proprioceptiv sans.

Hvad er propriocep-tion?
Proprioception er hundens formåen, som 
den bruger for at kunne afgøre position på 
dens kropsdele – hvilket er en del af hun-
dens kropsopfattelse.
Dette fænomen kaldes også dybde-sensibi-
litet eller ”hundens sjette sans”
Dybdesensibilitet eller ”hundens sjette 
sans” =  stillings og muskel-/ledsans.

For at hunden skal kunne bruge hele sin 
krop, anvender hunden en slags receptorer 
nemlig proprioceptorer
Proprioceptorer er små følelegemer i hun-
dens sener, ligamenter og muskler, som 
hjælper kroppen til at opfatte bevægelser, 
muskel-kraft, kropsstilling og kroppens 
placering, når den står.

53

Skal man ”styrke-træne” sin hund?
 - hvordan kommer man i gang?
Af Sofie Klemmensen
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Hvordan styrker man hundens proprio-
ception ?
Isometrisk træning = at man spænder 
musklerne uden at bevæge dem eller 
leddet. Det kommer fra Iso (samme) og 
metric (afstand)

At hunden får lov til at gå/opleve så mange 
forskellige underlag som muligt. For i hun-
dens poter sidder der også proprioceptorer
Eksempler på underlag kan være skovbun-
den, grusvejen,  stranden mv.
Balance/
Stabilitet træning
Luftmadras, vippebræt og div. fysiobolde, 
disk, puder mv.
Massage aktiverer hundens propiorecep-
tor 
Det er vigtigt, at man træner hundens pro-
prioceptorer, for hundens proprioception 
bliver helt automatisk forringet ved
• Stigende alder
• Arthrose
• Rygsmerter
• Skader
• Træthed 

Hvordan træner jeg så med min hund?
Vil her give et par eksempler på begynder 
balance, stabilitets og kropskontrols øvel-
ser, som alle hunde i alderen fra hvalp til 
senior kan deltage i.

Øvelserne kræver ikke en masse udstyr, 
så alle kan være med. Det kræves ikke, at 
man træner alle de viste øvelser hver dag.
Man kan opnå synlige resultater med ca. 5 
til 10 min daglig træning.

Øvelse 1 - Gå i snor / lineføring
• Træn/gå med hunden laaaangsomt på
   venstre og højre side.
• Ejer og hund skal gå meget laaaangsomt        
   snegletempo/én fod frem for den anden

Denne øvelse kan man lægge fast ind i 
dagligdagen, ved at man på de første 3 
til 5 minutter af turen starter med at gå 
laaaaaangsomt på venstre side, når man 
ved, der ca. er 3 til 5 minutter til man er 
hjemme, går man laaaaaangsomt med 
hunden på højre side.

I starten vil mange hundeejer opleve at 
hunden ikke ved, hvor den skal gøre af 
sig selv, for denne øvelse kræver, at hun-
den bliver bevist om, hvor den sætter sine 
bagben.

Det er vigtigt, at man også går med hun-
den på højre side, da hundens kropslinje 
kommer til at ligne en ”banan”, hvis man 
kun går med hunden på ens venstre side.
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Øvelse 2 - Skiftende vægt på bagbenene
Denne øvelse har til formål at forbedre/ 
”vække” din hunds propioreceptor evne og 
at få lagt vægt på et bestemt bagben

Stil din hund så kvadratisk som muligt, 
poterne skal helst pege fremad.
Stå bag hunden. Placer en ”blød” hånd på 
hundens højre og venstre hofter.
Bevæg/skub/gyng forsigtigt / langsomt fra 
den ene side til den anden side.

Bevægelsen må ikke være så kraftig, at 
hunden flytter på sine bagben. Man vil i 
ens hænder mærke, at hunden spænder op 
i musklerne, når man ”gynger” fra side til 
side.
Start med 5 gange ”skub/gyng” fra side til 
side 
Igen sørg for at hunden ikke bevæger/
flytter sine poter/ben, hvis den gør det, så 
stiller man hunden tilbage til start positi-
on, og prøver igen.

Øvelse 3 - Stå på 3 ben
Denne øvelse er med til at forbedre hun-
dens evne til vægtskifte, dens statiske styr-
ke og balance, plus at hunden får trænet 
sine core-muskler 

Stil din hund så kvadratisk som muligt, 
poterne skal helst pege fremad.
Stå eller sid på hug enten på siden eller for/
bag i forhold til hunden.
Løft det ene forben/bagben lige op fra 
gulvet, bøj hundens håndled, og hold det 
bøjede ben i en neutral position, og tæl 
f.eks. i starten til 5.
Skift ben. 1 træningspas er, når man har 
lavet ”løft” på alle 4 ben
Ved dårlig balance/ stabilitet kan det være, 
at man i starten ikke kan løfte hundens ben 
ret højt op fra underlaget
Denne øvelse laves på både forben og 
bagben.

Når hunden er helt stabil i ”stå på 3 ben” 
kan øvelsen udvides til diagonalløft.
Det vil sig, at man løfter lige op i højre for 
og venstre bag / venstre for og højre bag.
For at udføre øvelsen er det lettest, at man 
sidder på hug ved siden af hunden, og at 
man løfter op i benene med armene place-
ret under hunden.
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Øvelse 4 - ”Tryk og hold”
Denne øvelse er med til at forbedre hun-
dens propioreceptor, dens statiske styrke 
og balance, plus at hunden får trænet sine 
core-muskler
Stil din hund så kvadratisk som muligt, 
poterne skal helst pege fremad.

Der er ”6” punkter i ”tryk og hold” øvelsen
Brystbenet, skulderbladet h + v side, 
hoften h + v side og sædeknuder/bag på 
hunden under halen
Vigtigt at øvelsen laves 
Asymetrisk og i lang-somt tempo.

Eksempel:
Tryk med blød hånd på h. hofte, hold tryk-
ket og tæl f.eks. til 5
Husk at poten/benet i denne øvelse ikke 
må ikke flytte sig. 
Flyt hånden til brystbenet foran på hun-
den, og lav et lige tryk bagud og hold 
trykket og tæl til 5

Så til højre skulder, v. hofte, sædeknuder/
bag på hunden under halen, placer hånden 
vandret og tryk ”bagenden” på hunden 
fremad.

Her er det vigtigt at ”trykket” bliver fordelt 
på hunden højre og venstre side
Øvelsen kan senere udvides til diagonal 
”tryk og hold” = tryk på v. skulderblad og 
h. hofte, og bagefter h. skulderblad og v. 
hofte. Rækkefølgen har ingen betydning.
 

Tema

Øvelse 5 - Zig Zag

Her skal der bruges minimum 3 opret-stå-
ende pinde/kegler.
Før din hund langsomt i zig-zag mellem 
pindene/keglerne.
Ejer skal ikke gå med hunden imellem 
pinde/ kegler
Hunden må ikke ”hoppe” ind og ud mel-
lem pinde/kegler.

Husk at gentage øvelsen i begge retninger, 
så hunden får trænet begge sider
zig-zag-øvelsen forbedrer din hunds fleksi-
bilitet, balance, koordination og styrke.
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Øvelse 6 - Ottetals øvelsen

Her skal bruges 2 pinde/kegler, eller hun-
den kan gå ottetal i mellem dine ben
Før hunden langsomt ind og ud mellem 
pindene/keglerne/benene

Husk at gentage øvelsen i begge retninger, 
så hunden får trænet begge sider.

Når hunden mestre øvelsen forbedrer den 
sin fleksibilitet, balance, koordination og 
styrke.
Vil man udvide øvelserne lidt, kan man 
lære hunden ‘frys’ undervejs, på den måde 
kan hunden blive strukket ud i længere tid, 
og derved få mere ud af øvelsen.

Øvelse 7 – Vifte ottetals øvelsen

Tema

Denne øvelse er med til at forbedre hun-
dens balance, stabilitet og kropskontrol
Til øvelsen skal der bruges 2 opretstående 
kegler og 7 pinde.
Pinden (den stiplede pind) i midten må 
ikke være højre end hundens hase. 
I starten sættes den lavt, da hunden skal 
lære at løfte sine ben

Hunden skal gå i et ottetal. Er hunden me-
get godbids fikseret, lægger man en godbid 
foran næste pind osv.
Det er vigtigt, at man husker at gå både 
højre og venstre rundt i ottetallet.
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Tema

Det er med vilje, jeg ikke har skrevet hvor 
lang tid, og hvor mange
gentagelser pr. øvelse, da det her er vigtigt, 
I læser jeres hunde.

1: At hunden står i den rigtige arbejdsposi-
tion, eller den udfører øvelsen rigtigt

2: Tidsinterval / tiden man træner
Hold øje med tiden, antal gentagelser, øg 
tiden ud fra hvordan jeres hund klarer 
øvelsen

3: Sværhedsgraden af øvelsen
Øg tiden eller svær-hedsgraden
Først balance så udfordringen

4: Tegn på træthed. Hunden begynder at 
ryste, den går væk fra øvelsen, får svært 
ved at holde balancen, lægger sig på jorden 
for at hvile, flytter på sine ben, slikker sig 
om munden osv.

Mange af jer tænker nok, hvorfor har vi 
ikke fået vist øvelser med balancepuder, 
skamler, peanut mv.?
Grunden er, at jeg mener den slags øvelser 
skal læres i samarbejde med en, som er 
uddannet i hundens anatomi og balance/ 
styrketræning.

Det er vigtigt, at man får forklaret ud fra 
ens egen hund, hvornår den f.eks. står 
korrekt på balancepuden, om skamlen er 
for høj til ens hund, og er ens hund ”stærk” 
nok til at træne på en peanut mv. Der er en 
del ting man skal tænke på.

For at hunden trænes korrekt på en balan-
cepude, er det f.eks. vigtigt, at poterne er 
placeret korrekt på puden, at hunden står 
med rigtige vinkler i sine forben, at ryggen 
er lige og at bagben står korrekt mv.
Så det er ikke ”bare”, at ens hund stiller sig 
på en balancepude.

Husk, at en skadet hund skal være tilset 
af en dyrlæge, inden man begynder på 
øvelserne.

Ønsker jer alle rigtig god fornøjelse med 
træningen.

Lyckans Fit 4 Dogs / v. Sofie Klemmensen
DEH hundmassør
KST terapeut til hund
SFS Diplom i balanceboldsinstruktør
1 & 2, SIT terapeut til hund.
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Harthin's Z, alias Sebbe er sat til 
tørre på tømmerflåden ved Kø-

bingsmark Strand.

Falke 18 uger til træning
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SE VORES STORE UDVALG PÅ

T shirts

WWW.BERNERSHOPPEN.COM

Bamser

Krus
 

CapsSokkerStickers Smykker

Vi har blandt andet . . .

OG MEGET MERE TIL DIG OG DIN HUND!
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Far Barney lærer falke 10 uger at se efter damer



Afsender
Dansk Berner Sennen Klub, Ebeltoftvej 27, 8410 Rønde


