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Retningslinje for Hitlistefejring 
 
Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af mindst: 

 ét medlem af UU eller ét medlem, er udpeget af UU og repræsenterer UU 
 ét medlem af AKT eller ét medlem, er udpeget af AKT og repræsenterer AKT 
 ét medlem fra bestyrelsen.  

 
Bestyrelsen bevilliger en økonomisk ramme inden for hvilken, hitlistefejringen skal holdes.  
Den økonomiske ramme bestemmes udefra antal hunde på hitlisterne i det pågældende år og 
Klubbens generelle økonomi.  
 
Ansvarsområde: 
Arbejdsgruppen har til opgave at planlæge og afvikle Hitlistefejringen. Arbejdsgruppens plan 
og budget for afviklingen af hitlistefejringen skal godkendes af bestyrelsen. Hitlisteregler findes 
på Klubbens hjemmeside både under AKT1 og UU2. 
 
Hitlistegaver: 
Hitlistegaven er en mindre erindringspræmie med klubbens navn/logo og årstal, samt teksten 
"Hitlisten". Hitlistegaven gives til alle hunde på alle hitlisterne, opdrætter på opdrætterhitlisten 
samt juniorhandlerne. Dog kan en hund ikke modtage mere en én Hitlistegave, uanset hvor 
mange hitlister den er repræsenterer på. 
 
Hunde, som er nummer 1, 2 og 3 på de forskellige hitlister får en større præmie eller en ekstra 
gave som fx en rosette.  
 
Årets Berner modtager også en vandrepokal, som bliver givet til evigt eje, hvis hunden har 
vundet den 3 år i træk, samt en krystal-klods fra Weidinger Glas. Klodsen bliver givet, når 
vandrepokalen afleveres. Klodsen måler i cm: 17, 7,5, 3.  
 
Årets LP-hund modtager også en større præmie eller en ekstra gave som fx en rosette.  
 
Nye klubchampions modtager en større præmie som fx en rosette. 
 

Hitlistegaver forsøges købes i Bernershoppen eller i samarbejde med Bernershoppen. 
 
Opgaver: 

 udvælge og bestille hitlistegaver 
 forplejning til hitlistefejringen  
 musik og musik anlæg til hitlistefejringen 
 sepeaker hitlistefejringen 
 oppyntning til hitlistefejringen 
 oprydning efter hitlistefejringen 
 udarbejdelse af budget og regnskab 

 

                                           
1 https://berner-sennen.dk/aktiviteter/lp-og-rally-hitlister/ 
2 https://berner-sennen.dk/udstilling/hitlister-hvad-er-det/ 
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Det er arbejdsgruppens opgave at lave et forslag til hvilke hitlistegaver og større gaver til 
nummer 1, 2 og 3, der skal uddeles på årets Hitlistefejring, samt til hvordan Hitlistefejringen 
afvikles. Klubben har en fotomontage af en sneskov i Boxit. 
 
Arbejdsgruppen udarbejder et forslag til hitlistegaver og større gaver til hund nummer 1, 2 og 
3, samt budget, som forlægges bestyrelsen senest i november måned. 
 
Arbejdsgruppemøder: 
Arbejdsgruppen afholder møder, hvortil der udarbejdes en dagorden og et referat, som sendes 
til arbejdsgruppen medlemmer og til DBSK’s bestyrelse. Referatet udsendes senest 14 dage 
efter mødet til godkendelse til arbejdsgruppen, og herefter til bestyrelsen.  Hvis der ikke holdes 
fysiske møder, men i stedt kommunikeres via telefon eller mail orienterer arbejdsgruppen 
bestyrelsen om arbejdsgruppens arbejde. Nyheder og anden informationer kan formidles til 
medlemmerne via Berner Bladet og på hjemmesiden.  
 
I forbindelse med møder kan, til enhver tid gældende, kørselsgodtgørelse udbetales efter 
statens lave km takst og/eller udgifter til bro, tog el.lign. dækkes mod bilag. Samkørsel 
arrangeres så vidt muligt. Det tilstræbes, at møderne holdes et centralt sted i forhold til 
arbejdsgruppen medlemmer og der opfordres til samkørsel. 
 
Hvis mødet holdes privat kan der udbetales max 100 kr. pr. person til traktement, hvis mødet 
indeholder et måltid ellers max 50 kr. pr. person til kaffe. 
 
Økonomi: 
I forbindelse med hitlistefejringen kan der udbetales, til enhver tid gældende, 
kørselsgodtgørelse efter statens lave km takst, samt udgifter til bro, tog el.lign. dækkes mod 
bilag. Kørselsgodtgørelse og/eller udgifter til bro, tog udbetales af kasseren for DBSK mod 
afleveret afregningsbilag, der kan erhverves ved kasseren. Godtgørelse for udgifter til bro følger 
broens rabatpriser, dvs. som prisen er ved betaling med Brobizz eller nummerpladebetaling, 
BroPas-aftale el.lign.3. 
 
Godtgørelse gives kun, hvis medlemmets deltagelse er af officiel karakter. Med officiel karakter 
menes den nødvendige kørsel for at kunne arrangere og afholde hitlistefejringen. Godtgørelsen 
gives fra medlemmes bopæl (dog kun én gang pr bopælsadresse) til det stedet, hvor 
hitlistefejringen bliver afviklet og retur fra det stedet, hvor hitlistefejringen blev afviklet til 
medlemmets bopæl. De medlemmer, der skal medbringe det nødvendige udstyr, kan søge 
kørselsgodtgørelse fra medlemmets bopæl til det stedet, hvor hitlistefejringen bliver afviklet 
via den lokalitet, hvor udstyret (herunder hitlistegaver) er opmagasineret og retur fra det 
stedet, hvor hitlistefejringen blev afviklet til medlemmets bopæl via den lokalitet, hvor udstyret 
er opmagasineret.  
 
Links:  
Bernershoppen: https://www.bernershoppen.com/.  
Weidinger Glas: http://www.weidingerglas.dk/Forside. Klubben har en konto hos Weidinger  
Rosetter:  

 The Ribbon Artist: https://www.ribbonartist.de/en/.  Klubben har en konto hos The Ribbon Artist. UU 
har login og password.  

 BR Roset: https://www.brroset.dk/. Klubben få 10% rabat jf. DKKs rabataftale med BR Roset. 
                                           
3 se: http://berner-sennen.dk/klubben/retningslinjer-og-samarbejdsaftaler/  
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