
Hitliste uddeling for 2021 afholdes 19/3 2022 

Speaken til LP og Rally 

Nå lad os se at komme i gang med fejringen af vores dygtige berner, der prøver deres færdigheder 

af på græsbanerne og i haller rundt om i hele DK. I dag skal vi have top 3 op på det fine podie, så 

vi kan hylder det store arbejde I hver især har lavet, for at I i dag kan stå her, med beståede 

resultater på forskellig niveau. 

Generelt har det været et fint år for afviklingen af LydighedsPrøver, Rally, Nosework og andre 

lydigheds-dicipliner indenfor DKK og der er i år også blevet sat point-record på DBSK´s Hitlister i 

både LP1 og LP2. Vi har fået flere Tricks-Hunde, der har bestået deres prøver Online ved at sende 

video ind af deres Tricks og færdigheder. Videoerne blev vurderet til bestået og dermed kan flere af 

vores bernere nu bryste sig med de fornemme Tricks-titler. 

DKK´s DM og Årets Hund blev også afholdt i år, og dette endda med udtagelse og deltagelse af 

flere af vores dygtigste berner, det kommer vi ind på når vi skal se dem her på podiet. 

 

Men hvor er vi her i DBSK altså bare glade og stolte over at I er i stand til at vise vores dejlige 

race så fornemt frem, som deltagelse i DKK´s DM og Årets Hund. 

Stor respekt herfra. 

 

Nå lad os så komme i gang med uddelingen. 

Lad os starte med vores Rally hunde. 

I Rally Begynder har vi som: 

Nr. 7 Swisshearts Audrey Hepburn ført af Marianne Rasmussen med 76 point 

Nr. 6 Falula ført af Inge Bibby med 78 point 

Nr  5 Berner Højgaards Fabulous ført af Heidie Hemmingsen med 90 point 

Nr. 4 Amanda ført af Birthe Gram med 95 point 

 

Og som 3. Vinder har vi Tulipànos Berni Fazer 

ført af Joanna Gram med 95 point 

 

Fazer skal vi hilse på igen senere, så ham vender 

vi tilbage til. 

Tillykke med 3. pladsen i Rally Begynder. 

Som 2. Vinder har vi Team Hedevang´s Pablo ført 

af Pia Byrial med 96 point 

 

Det er første gang vi har fornøjelsen af Pablo på 

Rally Hitlisten, så det er bare MEGA flot at stige 

direkte ind og op på podiet – vi glæder os til at 

følge jer videre frem. 

Stort tillykke med jeres flotte 2. plads 

Og Vinderen af Rally Begynder 

……………………med 99 point er………….. 

Kimmato´s Aurum Laura ført af Majbrit 

Maagaard 

Majbrit er vi vant til at skulle have højt op på 

podiet………du spilder ikke mange point væk 

når du først tager af sted. I 2 gange før har du 

stået der øverst oppe, dengang bare med Laura´s 

mor. 

Stort tillykke med årets Vinder af Rally 

Begynder. 

Så hopper vi til Rally Øvet 

Her nåede kun 3 hunde at kvalificerer sig til Hitlisten  

Så lad os få endnu en ny Rally-udøver frem i 

lyset, nemlig Fensholt´s Rossini ført af Ditte 

Thorgaard, som er årets 3. vinder med 96 point 

Parret her startede deres Rally karrierer i 2019 

hvor de også blev Rally Begynder Mester og i 

2021 nåede de at hente 2 pinde i Øvet klassen, så 

vi glæder os til at følge jer her i 2022, for I skal 

da gerne have hentet den sidste Øvet pind, i hus, 

ikke? Men i hvert fald tillykke med jeres 



velfortjente plads som 3. Vinder af Rally Øvet. 

Og nu må I altså ikke tro at jeg er begyndt at stamme 

Men vi skal have Heidie Hemmingsen til at 

tage begge sine hunde med op på podiet som 

henholdsvis 2. Vinder som er Berner 

Højgaard´s Fabulous med 98 point og Vinder 

af Rally Øvet Kamla Vammen´s Olympic 

Cooper med max point, 100.  

Heidie fik begge sine hunde udtaget til DKK´s 

Årets Hund. Så her mine damer og herre står 

Cooper, den 9. bedste Rally Øvet Hund og den 

8. bedste LP2 Hund i DK 2021 – af alle racer, 

vel at bemærke. 

Der inviteres 10 hunde pr. LP klasse og 20 

hunde pr. Rally klasse. 

Lotus holdte en af sine egne private fester på 

LPbanen og rykkede fra sin plads som udtaget 

nr. 6 op til 3. bedste LP1 Hund 2021. 

DET er altså bare så flot. 

Vi har ikke fået nogen beståede prøver ind i Rally Ekspert i år, men vi havde dog én ekvipage, der 

forsøgte sig til vores Rally stævne på Hasmark. Desværre bestod hun ikke på Hasmark, men det 

var vist fordi dommeren havde sat et par skilte mere op på banen, end dem føreren endte med at få 

lavet på dagen. Jeg kommer lige tilbage til denne hund, men nu vil jeg lige kalde hendes 

førstefødte på podiet. 

Berlemo´s Aragon ført af Joanna Gram, der på netop Hasmark lige netop bestod deres Rally 

Champion klasse. Aragon opnåede sit Rally Championat som DK´s yngste berner, bare 2 år og 4 

mdr. gammel, nu er han snart 7 år og klarer fortsat fint de svære klasser, Aragon ska vi nemlig  

også se i LP-uddelingen. 

Og så kommer jeg lige tilbage til Aragon´s mor, men hvorfor skal denne hund nu have et ord med, 

når den nu ikke selv er på Hitlisten i år, jo det skal hun, fordi hun i den grad har sat sit præg på 

dette års Hitliste. 

Hun har nemlig sine børn og børnebørn på Hitlisterne som, og hold nu fast: Vinder af Rally 

Begynder, Vinder af Rally Champion, Vinder af LP2 samt 1., 2. og 5. Vinder af LP3. 

Vi er mange der taknemmeligt siger – Tak for dig Aslaug´s Pinja – Ære være dit minde. 

 

Så tager vi fat på LP klasserne og starter ud med LP1. Her har vi som 

Nr. 7: Amazing Tiklo´s Hosianna of Easter ført af Tine Kloster med 129 point og 3. præmie 

Nr. 6: Amanda fort af Birthe Gram med 149 point og 2. præmie 

Nr. 5: Aslaug´s Scarlett O´Hara ført af Aslaug Teislev med 153,5 point og 2. præmie 

Nr. 4: Listen To Your Heart Von Romanshof ført af Dorte Hammerich med 157,5 point og 2. 

præmie 

Og 3. Vinder af LP1 er Aslaug´s Tiffany ført af 

Aslaug Teislev med 158 point og en stor 2. 

præmie, kun 2 point fra 1. præmien  

Vi kan jo også takke dig Aslaug, for førnævnte 

Aslaug´s Pinja, og selv har du jo et par kvikke 

tøser i samme avlslinje hos dig – tillykke med 

dem – vi glæder os til at se jer i LP2´en snart. 

2. Vinder er Berner Højgaard´s Fabulous ført 

af Heidie Hemmingsen med 186 point og 1. 

præmie 

Og minsanten om ikke Heidies dygtige hunde 

også var udtaget til DKK´s Årets Hund 

konkurrence i deres LP klasser. Lotus her i LP1 

hvor hun fastholdt sin plads og sluttede som 6 

bedste LP1-Hund i DK, stadig i konkurrence 

med alle racer. DET er altså imponerende flot. 

Og Vinderen af LP1 er Tulipános Berni Fazer ført af Joanna Gram med hele 193,5 point ud af 

200, og dermed tog parret point-recorden fra Tertzo´s Live To Tell, der satte den rekord i 2018. 



Fazer er vores yngste deltager på LP og Rally hitlisterne i år og Fazer er tilmed også repræsenteret 

på UdstillingsHitlisten, så den unge fyr har da vist haft lidt travlt i år. 

Så nåede vi til LP2 hvor vi har 

Nr. 4: Lady Xiera´s Potpourri ført af Kisten Anker med 220 point og 2. præmie 

3. Vinderen er også ført af Kirsten Anker, 

nemlig Lady Xiera´s Vienetta med 252 point 

og 1. præmie 

Kirsten og hendes 2 tøser var også udtaget til 

DKK´s DM i LP 2021, Var dog desværre 

forhindret i at deltage, men bare at være udtaget 

er en flot og stor bedrift og ikke hverdagskost 

for vores berner, så stort tillykke med det Kirsten 

og tillykke med jeres plads her som 3. Vinder i 

LP2  

2. Vinderen blev Kamla Vammen´s Olympic 

Cooper ført af Heidie Hemmingsen med 258 

point og 1. præmie 

Heidie og Cooper har bestået deres LP2 hele 2 

gange med 258 point og til Coopers sidste gang i 

LP2 her i Dec. sneg han sig op på 259 point, 

som han så starter Hitlisten 2022 ud med, så må 

vi se om nogen kan gøre dig kunsten efter senere 

i år. 

Vinderen af LP2 2021, med bare 0,5 point mere 

end Cooper er Kimmato´s Aurum August ført 

af Jan Damsø med 258,5 point og 1. præmie 

som også gav point recorden et skub her i 2021. 

Vi vil lige nævne at dette par bestod deres LP1 

første gang de startede og ligeledes opnåede de 

her i LP2 dette flotte resultat, altså anden gang 

de startede til stævne. Så her overlades altså 

ingen ting til tilfældighederne. Man går vel til 

stævner for at vinde ikke sandt. 

Tillykke med jeres flotte Vinder af LP2 2021. 

Så kom vi til LP3, hvor vi i årets Hitliste har hele 5 hunde der alle har bestået klassen, desværre 

dog ingen i år med 1. præmie, men det viser jo også bare, hvor svær en klasse det er, disse 5 hunde 

bevæger sig rundt i. 

Som Nr. 5: Har vi Kimmato´s Aurum August ført af Jan Damsø med 196,5 point og en 3. 

præmie 

Nr. 4: Lady Xiera´s Vienetta ført af Kirsten Anker med 222,5 point og en 2. præmie 

Som 3. Vinder har vi Werner Wix Zidane ført 

af Ole Rømer med 228 point og 2. præmie 

Vi får vist lige en StandIn ind, da parret er 

forhindret i at komme i dag. Ole og Zidane har 

startet LP3 mange gange, men endnu er det kun 

lykkedes for parret at opnå denne flotte 2. 

præmie. 

Så Tillykke med den og klø endelig bare videre, 

vi håber I får nogle forrygende prøver snart, så 

vi kan få jer op på de sjove 1. præmier. 

2. Vinderen er Berlemo´s Aragon ført af 

Joanna Gram med 239,5 point og 2. præmie 

Aragon har i 2020 erhvervet sig 2 x 1. præmie, 

dvs. at med næste opnået 1. præmie, vil LP 

Championatet blive udløst, men, men, men, det 

er ikke lykkedes for ham i hele 2021. 

Og det er nu 12 år siden DBSK sidst kunne  

hyldede en DKLydighedsChampion. 

Aragon er den eneste berner i DK pt. der har 

hentet 1. præmie i hus og i morgen forsøger han 



igen - for 27. gang – at hente den 3. og sidste 1. 

præmie i hus. 

Held og lykke i morgen og tillykke med denne 

plads som 2. Vinder af LP3 2021 

Vinderen af LP3 er Berlemo´s Babuska ført af Lenette Lyngbye med 252,5 point og en stor 2 

præmie, bare 3,5 point fra den eftertragtede 1. præmie. Mega godt gået Lenette, og I var endda 

også udtaget og deltog i DKK´s DM i år, stadig i konkurrence med alle andre racer, lige at 

bemærke. 

DBSK vil gerne takke Babuska og dig for så fint at have repræsenteret vores dejlige race i så fine 

selskaber, sidste år var I endda også i Bornholms TV, for selvfølgelig skal vores berner da stjæle all 

medietiden, når vi som oftest den tungeste hund i Lydigheden, kan begå sig helt i LP3 – og det kan 

berneren nemlig godt og i særdeleshed kunne Babuska, når det passede tøsen. 

Stort tillykke med de flotte bedrifter i opnåede sammen. 

Vi sender en tanke over regnbuen til Babuska. 

 

Den er ikke nem at komme videre efter, og vi mangler faktisk også kun Årets LP-Hund 2021 

 

Årets LP-Hund er den klassevinder med det resultat der Procentvis er størst. 

I år er LP3 vunder med 79 % 

LP2 er vundet med 92 % 

Og LP1 er vundet med 97 % 

Så må vi lige få vores yngste Lydigheds-Hund på podiet igen. 

Tulipános Berni Fazer og Joanna Gram 

Tillykke til jer alle sammen med jeres flotte resultater. 

Vi glæder os til at følge jeres videre færd her i 2022. 

 

 

 

 

 

2021 
Rally begynder 

Nr. Hund Fører Point 

1 Kimmato´s Aurum Laura Majbrit Maagaard 99 

2 Team Hedevang´s Pablo Pia Byrial 96 

3 Tulipànos Berni Fazer Joanna Gram 95 

4 Amanda Birthe Gram 91 

5 Berner Højgaards Fabulous Heidie Hemmingsen 90 

6 Falula Inge Bibby 78 

7 Swisshearts Audrey Hepburn Marianne Rasmussen 76 



Rally Øvet 

Nr. Hund Fører Point 

1 Kamla Vammen´s Olympic Cooper Heidie Hemmingsen 100 

2 Berner Højgaards Fabolous Heidie Hemmingsen 98 

3 Fensholt's Rossini Ditte Thorgaard 96 

Rally Champion 

 Nr. Hund Fører point 

1 Berlemo's Aragon Joanna Gram 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
LP1 

Nr. Hund Fører Point Præmie 

1 Tulipános Berni Fazer Joanna Gram 193,5 1 

2 Berner Højgaards Fabulous Heidie Hemmingsen 186 1 

3 Aslaug´s Tiffany Aslaug Teislev 158 2 

4 Listen To Your Heart Von Romanshof Dorte Hammerich 157,5 2 

5 Aslaug´s Scarlett O´Hara Aslaug Teislev 153,5 2 

6 Amanda Birthe Hansen Gram 149 2 

7 Amazing Tiklo´s Hosianna of Easter Tine Gjødsbøl Kloster 129 3 

LP2 

Nr. Hund Fører Point Præmie 



Nr. Hund Fører Point Præmie 

1 Kimmato`s Aurum August Jan Møller Damsø 258,5 1 

2 Kamla Vammen`s Olympic Cooper Heidie Hemmingsen 258 1 

3 Lady Xiera´s Vienetta Kirsten Anker Nielsen 252 1 

4 Lady Xiera´s Potpourri Kirsten Anker Nielsen 220 2 

LP 3 

 Nr. Hund Fører Point Præmie 

1 Berlemo´s Babuska Lenette Lyngbye 252,5 2 

2 Berlemo´s Aragon Joanna Gram 239,5 2 

3 Werner Wix Zidane Ole Rømer 228 2 

4 Lady Xiera´s Vienetta Kirsten Anker Nielsen 222,5 3 

5 Kimmato`s Aurum August Jan Møller Damsø 196,5 3 

 


