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Formand 

Anna Andreassen

Nogle gange kan jeg, tage mig i at tænke: 
"Gad vide hvad Emma Gad vil sige, hvis 
hun oplevede dette?".  Emma Gad, var 
som alle ved, ekspert i omgangsformer og 
god opførsel, dvs. i hvordan man begår 
sig korrekt.

Måske er tiden løbet fra Emma Gad. Tja, 
måske også fra mig, for jeg kan ikke lade 
være med at blive overrasket over hvor-
dan mennesker opfører sig over for hin-
anden, når jeg hører historier: om hvor-
dan forælder, til lilleput-fodboldkampe, 
råber efter træneren og modstandere 
– små børn, deres egne børn spiller mod. 
Om fans, der udelukkes fra kampe pga. 
dårlig opførsel. Om uciviliseret opførsel 
på arbejdspladsen.

Måske er det tiden? For vores hundever-
den går ikke ram forbi. Til hvert hun-
dearrangeret er der nogen der, udviser 
utilbørlig kritik af hele eller dele af 
arrangementet og kommer med nedsæt-
tende ytringer om arrangementet eller 
meddeltagerer.

Det er muligt, at det er en trend i dagens 
Danmark, hvor vi alle vil ses som helt 
unikke individer, og derfor har ikke øje 
for hvad vores ord og handling gør ved 
andre. Derfor er det godt, at stoppe op og 
tænke sig om.

Emma Gad mente, når samværet foregår 
mellem hensynsfulde mennesker, er "takt 
og tone" ikke nødvendig.

Hvorfor kan vi så ikke udvise en adfærd, 
så andre mennesker føler sig trygge ved 
vores tilstedeværelse? Med andre ord: 
Opføre os ordentligt over for hinanden?

Måske har det noget at gøre med, at 
vi opfatter tingene forskelligt. Gør de 
samme ting på forskellige måder og har 
forskellige præferencer. 

Men det er vel også OK? Faktisk er det 
mere end OK, der er mangfoldighed, 
når det er bedst. Det er de områder, hvor 
vi alle er forskellige, synligt såvel som 
usynligt. 

Der skal være plads til alle, derfor skal vi 
omfavne forskelligheder. For det er i mø-
det mellem en selv og et andet synspunkt 
vi vokser og udvider vores horisont. 

Så lad os finde sportsånden frem og 
omfavne forskelligheden også i forhold 
til vores Bernere, og være glade for, at der 
er nogen, der er til de små og nogen til de 
store, nogen til tæver og nogen til han-
ner, osv., samt udvise en adfærd, så alle 
har lyst og føler sig trygge ved at deltage i 
Klubbens arrangementer. 



Nyt fra Bestyrelsen
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Bestyrelsen har siden sidst holdt tre vide-
omøder, hvor vi har fuldt op på diverse 
emner og behandlet flere medlemshen-
vendelser, og deltaget i DKKs Inspira-
tionsdage i Kobæk. Vi har forsat fokus 
på Klubbens økonomi, og arbejder med 
nedbringe forskellige udgifter.

Derudover har Klubben fået en spon-  
seraftale med OK, som går ud på, at 
Klubben får 5 øre pr. liter brændstof, hver 
gang I tanker på hos OK, hvis I vælger 
at støtte Klubben via OK APPen. Flere 
oplysninger på næste side.

Endeligt vil bestyrelsen bede alle med-
lemmer af Klubben til lejlighedsvis 
tjekke deres medlemskab af Klubben 
på hundeweb.dk, da vi oplever, at der 
er medlemmer, der hverken modtager 
kontingentopkrævning eller betalingspå-
mindelse, og som slettes automatisk efter 
2 måneders restance. Hvilket kommer 
som en overraskelse for de fleste, da de 
berørte medlemmer regner med, at de er 
medlem af Klubben. 

Hilsen  
Bestyrelsen 

Xanadu med sine 6 hvalp

Fensholts Vakse Viggo 
&

Fensholts Veronika
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Dansk Berner Sennen Klub har fået en sponsoraftale 
med OK. 

Det betyder, at hurtigt og nemt at støtte din lokale klub eller forening, når du tanker        
med OKs gratis APP.

Hvad gør du? 
For at komme i gang med at støtte din klub eller forening med OK-appen, skal du 
hente den, hvor du plejer at hente apps til din telefon. 

Du skal være logget ind i appen for at støtte din klub eller forening, når du betaler 
med Dankort, Apple Pay eller MobilePay. Når du har hentet og åbnet OK-appen, 
kan du under fanen "Mig" oprette en ny profil eller logge ind med den mail, du også 
bruger til din "Min OK"-profil på https://www.ok.dk/min-ok-forside.

Det er nemt at støtte DBSK
Når du har åbnet appen, kan du under "Mig" og "Sponsorstøtte" søge på og vælge 
Dansk Berner Sennen Klub. Når du har gjort det, støtter du automatisk DBSK hver 
gang, du tanker med appen.

Flere oplysninger kan findes på: 
https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten/til-klubberne/faa-dine-medlemmer-til-at-

stoette-med-oks-app 



Nyt fra Aktivitetsudvalget
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Vi, i Aktivitetsudvalget, er rigtig glade 
for, at vi hermed officielt kan byde Ras-
mus Ørum Bruus velkommen i Aktivi-
tetsudvalget.

Præsentation af Rasmus:

Jeg er 40 år, gift med Tina, hvor vi sam-
men har Kennel BruusHunden. Vi fik 
vores første Berner Sennen i 2017 og er 
altså forholdsvis nye i Gamet med Berne-
re, dog har vi haft hund de sidste 14 år. 
Vi har begge gået til træning med vores 
hunde lidt forskellige steder. Her kan 
nævnes DCH hvor Tina er uddannet 
Rally Instruktør og vi har også trænet 
hos forskellige private hundeskoler og 
hos DKK.

Min motivation for at gå ind i Aktivitets-
udvalget: 
Jeg synes det at udstille vores 2 tæver er 
mega sjovt, men jeg synes det er mindst 
lige så sjovt, at arbejde med sin hund, 
på andre måder. Her tænker jeg Rally, 
Lydighed og ikke mindst vognkørsel, når 
vi taler Berner Sennen. 

Jeg synes det kunne være sjovt hvis vi 
f.eks. fik endnu flere rallykonkurrencer 
hen over året i forbindelse med udstillin-
ger. Det samme med vogntræk-mulighe-
der.
I dag kan vi i DK kun arrangerer uof-
ficielle prøver i vognkørsel. Det kunne 
da være sjovt, hvis vi kunne få lavet 
den officiel og fik endnu flere af Hr. & 
Fru Danmarks Berner ejere, som må-
ske ikke finder udstilling så interessant, 
til at møde op når vi mødes omkring 
Vognkørsel eller anden form for Lydig-
hed-Events.

Det er helt sikkert et laaangt sejt træk, 
der skal til, men med fælles hjælp – så 
tror og håber jeg på, at vi lige så stille kan 
skabe en super dejlig og positiv træ-
nings-, og prøve kultur.

Ud over det, skal der selvfølgelig også 
laves nogle gode gåture, hvor man kan få 
en masse berner-snak, men måske også 
se nogle spændene steder med sin(e) 
hund(e).

Jeg glæder mig til at arbejde sammen 
med resten af Aktivitetsudvalget, for at 
skabe gode aktiviteter og tilbud til vores 
medlemmer og deres hunde.

Med venlig hilsen
Rasmus 



 6

Hvad arbejdes der med i udvalget for 
tiden?
*Aktivitetsudvalget er ved at kigge på 
muligheder for at afvikle officielle Rally 
prøver ifb. med nogle Udstillinger i 2023.

*Der arbejdes fortsat på at få nedskrevet 
reglement for vognkørsel i Danmark. Vi 
afventer dog et par snakke med tidli-
gere og stadig aktive ildsjæle indenfor 
vognkørsel, for at kunne få opstarten af 
Officiel Vognkørsel, grebet rigtigt an.

Vigtigt at huske!
*Hitlisterne er nu lukkede for i år 2022 – 
Har du opnået/opnår du et bestået resul-
tat her i Dec. vil det resultat tælle med på 
Hitlisten for 2023.

Vi ønsker alle et stort tillykke med jeres 
opnåede resultater på LP og Rally Hitli-
sten 2022. 

*Uddelingen af Hitliste præmier for 2022 
uddeles på Klubbens første udstilling, 
som afholdes i Tommerup (Fyrtårn) 
Lørdag d. 21/1 2023, efter udstillingerne 
er færdige, dvs. midt/sent på eftermiddag 
en gang. 

Alle på Hitlisten får deres Hitlistegave og 
evt. podie-præmie udleveret, så husk at 
sætte et kryds i kalenderen og mød op til 
udstilling og Hitlistefejring Lørdag d. 21. 
Januar 2023 i Tommerup på Fyn.

*ÅrsBladet 2022 har sikkert efterspurgt 
billeder af Vinderhundene på Årets Hit-
lister og Aktivitetsudvalget vil igen huske 
på, at I får sendt billeder af jeres hund 
ind til Årsbladets redaktør.
 
Og så vil vi gerne ønske jer alle en rigtig 
Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget

Kennel Bella Jambo's Alfred 
kaldnavn Benjie. 

Skagen Nordstrand oktober 2022.
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Når den lille hvalp mangler en testikel
Af Tine Kloster
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En hvalp fra vores M-kuld havde kun en 
sten (tekstikel) ved sundhedstjekket 7,5 
uge gammel, som opdrætter havde jeg 
ikke oplevet det før. 

Spørgsmålet melder sig om man skal 
læne sig tilbage og vente. Tænk så, hvis 
der ikke sker noget, så vi man måske 
føle, at man ikke havde gjort, hvad man 
kunne.

I denne situation var der to dyrlæger, der 
ikke kunnet mærke den udeblevne sten, 
så forhåbningerne kunne da ligge på et 
lille sted.

Jeg fik et hint om, at det skulle være godt 
med E-vitamin, og vi tænkte, det prøver 
vi. Efter sigende skulle ”Solanum, Vi-
tamin E-Plus – Muskulatur” være den 
bedste.

Jeg havde også hørt, at kiropraktik måske 
kunne hjælpe, hvis altså stenen fandtes.
Efter en måned med E-vitamin, fik vi en 
tid v/ Jacob Schrøder Andersen, dyrlæge 
og dyrekiropraktor på Nordre Dyreho-
spital. Da hvalpen blev gennemgået af 
Jakob, fik vi at vide, at den udeblevne 
sten fandtes, så langt så godt. 

Ved samme besøg fik hvalpen en gang 
kiropraktik - og vupti 3 dage efter besø-
get hos Jakob, faldt stenen ned på plads. 
Netop på hvalpens 5 mdr.’s blev den 
intakt.

Efterfølgende har jeg haft kontakt med 2 
andre opdrættere (andre racer), der har 
benyttet samme ”recept” og begge med 
succes. Det er selvfølgelig et lille grund-
lag, men bedre end ingen.

Måske var stenen faldet på plads af sig 
selv, det finder vi jo aldrig ud af, men vi 
gjorde hvad vi kunne, og det endte med 
en lille solstråle historie.
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Her er jeg Isabella, i den nordlige del 
af Hallas åsen og jeg vogter en skov på 

50 tønder land for min far.

Fensholt’s Xerxex 
inspicerer sin nye have

Harthins Yves Saint Laurent på 
stranden i Købingsmark på Als
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  Udgivelser og deadlines i 2023:  

  Martsnummeret: 1. februar.
  Juninummeret: 1. maj. 
  Septembernummeret: 1. august. 
  Decemberrnummeret: 1. november

  

  Fotokonkurrence:  
  Redaktøren vælger et forside og et bagside billede, ud af de indsendte billeder.
  Vinderne får hver et gavekort til Bernershoppen. 
  Forsidebilledet deltager desuden i konkurrencen om, at blive "Årets forside".

  Priser for annoncering i vores blad:
  Pr. blad: Halvside 300 kr. og helside 500 kr. 
  Årligt: Halvside 1000 kr. og helside 1800 kr.
  
  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

Fensholts Xigne Tullle - Fensholts Xita & Fensholts Xarita
på strand tur
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Af Birgitte Damsgaard

Jeg er blevet ”udlært” som Berner-Garde 
Operator, så her vil jeg fortælle lidt om, 
hvad det går ud på.

”Berner-Garde-databasen er en omfat-
tende samling af sundheds- og stamtav-
leoplysninger om Berner Sennenhunde, 
som er blevet udarbejdet i over 40 år af 
opdrættere og ejere over hele verden. 
Oplysningerne skal bruges af ejere, 
opdrættere og forskere til at identificere 
og reducere forekomsten af sygdom hos 
Berner i avlsbeslutninger og forsknings-
projekter.
Hovedformålet med vores database er at 
indsamle og formidle oplysninger, der er 
blevet frivilligt indsendt af ejere og op-
drættere, som vi har gået meget langt for 
at verificere som nøjagtige. Det er dog 
ejernes og opdrætternes ansvar at bruge 
dataene ansvarligt.
Dataene leveres gennem frivillig indsen-
delse af oplysninger fra ejere og opdræt-
tere, der ønsker at gøre deres del for at 
forbedre racens fremtidige sundhed. For 
at sikre, at oplysningerne er så nøjagtige 
som muligt, har vi et verdensomspæn-
dende team af dataoperatører, som kon-
trollerer og verificerer meget af informa-
tionen, før den får lov til at være synlig i 
databasen. Kun ved at have ekstremt

nøjagtig information kan videnskaben 
effektivt udnytte dataene til forskning.
Ud over ejerens indsendte oplysninger, 
importerer Berner-Garde testresultatdata 
fra The Orthopedic Foundation for Ani-
mals (OFA) på kvartalsbasis og bruger 
AKC og andre nationale kennelklubbers 
hjemmesider til at verificere oplysnin-
ger, når det er muligt. Vores mål er at 
have den mest omfattende og nøjagtige 
indsamling af information om Berner 
Sennenhunde tilgængelig overalt.”

Sådan beskrives Berner-Garde-databasen 
(BG) på dens hjemmeside http://www.
bernergarde.org

Jeg er så småt i gang med at indføre alle 
hundene på DBSKs liste over avlshanner 
og -tæver i databasen. Det tager tid, men 
du vil få en besked, når din hund er lagt 
ind, hvis den da ikke allerede er inde, 
for det er der mange danske bernere, 
som er. Hvis du gerne selv vil lægge din 
hund ind, klikker du på ”Submit data” i 
BGs menu, og så er der en blanket, som 
du udfylder. Hvis du har brug for hjælp, 
kontakter du mig på birgitte@bernerban-
den.dk

Jeg vil også forsøge at arrangere små 
workshops i forbindelse med avlsarran-
gementer i fremtiden.
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Nyt fra Udstillingsudvalget
Kære alle.
Efter et forår stort set uden klubudstillin-
ger, har vi de seneste måneder afviklet en 
del gode udstillinger. 
Startende med en varm weekend på Has-
mark den 27. og 28. august. Vi havde det 
italienske dommerpar, Maddalena Man-
ciani og Fabrizio la Rocca, til en god og 
hyggelig weekend med hele 118 tilmeldte 
hunde begge dage, festlige finaler samt en 
smuk veteranparade, hvor vi fik hyllet de 
mange skønne veteraner i vores klub. 

Traditionen tro, var næste udstilling ved 
Sørbyhallen, hvor den hollandske dom-
mer Margit Kortleve havde fornøjelsen i 
at dømme de 79 tilmeldte hunde.

Til sidste, har vi lige været en tur til Fre-
deriks, hvor vi kunne byde velkommen 
til dommerne Tom Kelly fra Skotland og 
Sebastian Harnik fra Polen. Også her så 
vi en meget flot tilmelding med 96 hunde 
den første dag og 83 hunde den anden 
dag. 

Tillykke til jer alle sammen med de flotte 
resultater! Efterhånden har vi også fået 
samlet en bunke med ny champions på 
vores udstillinger. Tillykke til jer med de 
flotte nye titler.

Nye Champions 

Amazing Tiklo’s Crush On You – Ny 
Klub Veteran Champion den 28. august 
på Hasmark.
Ejer: Tine Kloster. 

Prima-Sennen’s Eliza of Duchess – Ny 
Klub Champion den 28. august på Has-
mark.
Ejer: Susanne Randløv Petersen. 

Brilliant H’Award Amzina Euforija – Ny 
Dansk Champion den 25. september i 
Slagelse. 
Ejer: Inger Kristine Andersen. 

Harthin’s Z – Ny Klub Junior Champion 
den 25. september i Slagelse. 
Ejer: Bent Jacobsen. 

Berner Helbo’s Bertha – Ny Dansk 
Champion den 22. oktober i Frederiks. 
Ejer: Laila Pedersen. 

Teddy Bear Vom Hollandhof – Ny Dansk 
Champion den 23. oktober i Frederiks. 
Ejer: Tina Grenaa.
 
Harthin’s Xenia – Ny Klub Champion 
den 23. oktober i Frederiks. 
Ejer: Bente Andersen. 

Lady Xiera’s Pepsi – Ny Klub Veteran 
Champion den 23. oktober i Frederiks. 
Ejer: Heidi Pedersen. 
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I skrivende stund, er udstillingsudvalget 
i gang med forberedelserne til juleafslut-
ningen i Strib. Vi glæder os til at have 
Cornelia Hug fra Tyskland til at dømme 
vores hunde og ser frem til at få samlet 
de sidste point til årets hitlister.  

Vi glæder os til at se jer alle i Strib og 
ellers i det nye år! 

De bedste hilsner, 
UU 

Hasmark den 27. august
BIR: Kaimon Gerheil Earth 

Wind And Fire 
Ejer: Nicole Hecksher 

BIM: Tennebekkens Pernille
 Ejer: Hilde Valestrand, Norge 

Hasmark den 28. august 
BIR: Werner Wix Zlatan 

Ejer: Helena B. Johansson,Sverige
 

BIM: Cullimigeis Belle From A Legacy 
Ejer: Anna-Karin Jönsson, Sverige

Slagelse den 25. september
BIR: Kaimon Gerheil Earth

Wind And Fire. 
Ejer: Nicole Hecksher  

BIM Lillemus Kiara Karisma Ejer: 
Claus Danielsen & Laila Larsen 
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Frederiks den 22. oktober
BIR Harthin’s Yves Saint Laurent 

Ejer: Bent Jacobsen  

BIM Berner Helbo’s Bertha 
Ejer: Laila Pedersen

Frederiks den 23. oktober 
BIR Kaimon Gerheil Earth 

Wind And Fire 
Ejer: Nicole Hecksher 

BIM Amazing Tiklo’s Let Me 
Entertain You 

Ejer: Tine Kloster 

Fensholts Vakse Viggo 
Fensholts Veronika 

Fensholts Xigne Tullle

Det dejligste firkløver fra Als, her på 
Bornholm, 

Sebbe-Laura-Kimmi-og-Messi



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

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

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

     Rasmus Ørum Bruus
     Nørrekrogen 37, Grauballe
     8600 Silkeborg
     bruus82@gmail.com

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

     Medlemsadministrator/
     webmaster/redaktør
     Monica Ø. Rasmussen

   Monica.Oestergaard.Rasmussen@gmail.com

      Se flere kontaktinformationer på
     www.berner-sennen.dk

  Bestyrelsen    
  Formand
  Anna Andreassen 
  Ebeltoftvej 27
  8410 Rønde
  Formand.dbsk@gmail.com

  Sekretær
  Mette Stephanie Jensen
  Hædersdalvej 28
  2650 Hvidovre
  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
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Nyt fra Avls- & sundhedsudvalget

Henvendelse fra DKKs Sundhedsudvalg 
til ASU.
I januar 2022 fik ASU en henvendelse 
fra Sundhedsudvalget i DKK. De havde 
fokus på det stigende antal kejsersnit i 
bestemte racer og henvendte sig også til 
vores specialklub, da vi i 2021 havde 25 
ud af de i alt 53 registrerede kuld, som 
var født ved kejsersnit eller en kombina-
tion af naturlig fødsel og kejsersnit. 

De ønskede vores input på, hvordan 
DBSK ser på andelen af kejsersnit i racen, 
har DBSK nogen bud på, hvad baggrun-
den for den relativt høje andel af kejser-
snit er og er det et område, som DBSK 
arbejder aktivt med, og hvis ja, hvordan.

Vi svarede dem, at det er en problema-
tik, som DBSK, herunder ASU, er meget 
opmærksomme på. Vi har af samme 
årsag haft det som tema, hvor vi i Jylland 
havde inviteret Katrine Kirchhoff til at 
holde et oplæg omkring emnet og har ét 
planlagt på Sjælland med Anne Schierup 
til starten af 2023.

Vi gav også mulige bud på årsagerne bl.a. 
kan have en sammenhæng med meget 
små – og meget store kuld, samt når tæ-
ven er i dårlig form eller for tyk. 

Vi har efterfølgende spurgt til, hvad der 
er kommet ud af DKKs arbejde med 
emnet og har fået en tilbagemelding, som 
oplyser, at DKKs Sundhedsudvalg skrev 
ud til flere forskellige specialklubber og 

fik mange fornuftige svar retur. Der blev 
dog ikke fundet en egentlig konklusion, 
men besluttet at der vil blive et ekstra 
fokus på stigningen fremadrettet. 
  
Derfor vil der inden året er omme kom-
me et nyt punkt på ved kuldregisterin-
gen, som hedder ”årsag til kejsersnit”.
Det betyder, at når en opdrætter oplyser 
kuldet er født ved kejsersnit, skal opdræt-
ter samtidig oplyse, hvorfor tæven har 
født ved kejsersnit.
 
På den måde håber DKKs Sundhedsud-
valg at få lidt mere data at arbejde ud fra.

På vegne af ASU
Louise Christiansen

Fensholts Vakse Viggo 
&

Fensholts Veronika
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Om Forskningskontoen
Af Birgitte Damsgaard for ASU
Dansk Berner Sennen Klub har siden 
2003 haft en konto, som kan yde økono-
misk hjælp til at få diagnosticeret hunde, 
som har cancer. Kontoen er oprettet, 
fordi det er vigtigt at skelne mellem de 
mange forskellige typer af cancer, en 
berner kan rammes af, så forskningen 
i specielt HS (histiocytært sarcom) kan 
komme videre.

Pengene på kontoen kommer fra forskel-
lige arrangementer, f.eks. skuer, som har 
givet et overskud, og hvor arrangørerne 
har valgt at donere dette til kontoen.
Hvis din berner skulle blive ramt af 
cancer, kan du søge klubben om at få et 
tilskud til at få stillet en præcis diagnose.

Der kan søges om betaling af udgifter til 
udtagning af biopsi og til laboratorieun-
dersøgelse af biopsien. P.t. sendes prøver-
ne til universitetet i Giessen i Tyskland.

Det skal understreges, at kontoen ikke er 
meget stor, så der kan ikke tilbydes be-
taling af klinisk undersøgelse af hunden, 
operation, behandling, aflivning eller 
obduktion. Her må man ty til sin hunds 
sundhedsforsikring.

Hvis du vil søge om midler fra forsk-
ningskontoen, finder du de relevante 
papirer her:
http://berner-sennen.dk/sundhed/forsk-
ningskontoen/

Harthin’s Z i Nørreskoven på Als

Harthin’s Yves Saint Laurent 
Nyder udsigten på Købingskark

 Strand på Als
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Rapport fra symposium og 
IWG-møde i England 
Af Birgitte Damsgaard for ASU
I 2021 havde den største af de engelske 
bernerklubber Bernese Mountain Dog 
Club of Great Britain (BMDC of GB) 
50 års jubilæum. Det skulle have været 
fejret efter alle kunstens regler, men blev 
desværre udsat på grund af Corona.

Men skam få den, som gi’r sig. I år tog 
englænderne revanche, og stillede op 
med et brag af et arrangement.

Det hele foregik på Forest Oak Farm, 
som er et center for hundesport beliggen-
de i nærheden af byen Lydney i det fan-
tastisk smukke landskab Forest of Dean 
ved Severn-floden nær grænsen til Wales.

Onsdag 21/9 var der møde i den inter-
nationale arbejdsgruppe Berner-IWG 
efterfulgt af en fish-and-chips aften.

Torsdag 22/9 var der sundhedssympo-
sium, og bagefter var der dækket op til 
pub-aften med steak-and-ale pie, øl og 
cider fra fad, flæskesvær, pub-quizz og 
dart – ja hele udtrækket. Undervejs i 
aftenarrangementet var der også en ve-
teranparade.

Fredag og lørdag var der hele 3 CAC-ud-
stillinger. 
Fredag 23/9 dømte Jens og Lisbeth 
Ramsing tæver og hanner i hver sin ring. 
Dagen blev indledt med et vognoptog 
med pyntede vogne. Om aftenen var der 
arrangeret Great British Fete Night, som 

er den type byfest vi alle kender fra serier 
som f.eks. Barnaby. Her blev vi også 
underholdt af en championparade og et 
meget stemningsfuldt vognoptog med 
oplyste vogne i en mørklagt sal.

Lørdag 24/9 var der to ”samtidige” ud-
stillinger. Helen Davenport-Willis dømte 
hele racen i den ene ring, hvorefter man 
fortsatte med sin hund over i den anden 
ring, hvor Steve Green så også dømte 
hele racen. Denne dag blev afsluttet med 
en fælles buffet hvor der var en virke-
lig flot opvisning i Heelwork to Music 
(dog-dancing) - selvfølgelig med en 
berner.

Søndag 25/9 blev der holdt internationalt 
berner-dommer møde med pizza-aften 
bagefter. Men på det tidspunkt var jeg nu 
allerede godt på vej hjemad igen.

Det skulle jo egentlig have været Inge 
Bibby, der repræsenterede DBSK, men 
da hun blev forhindret i at tage af sted, 
og da jeg alligevel allerede havde bestilt 
billetter, overnatning osv., blev det mig, 
der blev den danske repræsentant på 
IWG-mødet. 

Der var 16 klubrepræsentanter fra 11 
lande og desuden 24 tilhørere fra i alt 13 
lande tilmeldt mødet.
Mødet forløb på den måde, at hver af de 
fremmødte klubrepræsentanter aflagde 
en kort statusrapport om hvad der rører
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sig i de forskellige landes klubber. Efter 
hver rapport var der mulighed for dis-
kussion og spørgsmål både fra de andre 
klubrepræsentanter og fra tilhørerne.

Der ligger et egentligt referat fra mødet 
på IWGs hjemmeside (www.berner-iwg.
org), men her er de vigtigste emner fra 
klubrapporterne:

Østrig: Faldende kuldstørrelser. Krav om 
at alle avlshunde er DM- og HS-testede. 
Regler om indavl.

Tjekkiet: Største problemer er kræft, 
tomme tæver og sky hunde.

Danmark: Arrangerer avlsbeskrivelser 
og foredrag. Planer om mentor-ord-
ning for nye opdrættere og et kursus for 
hanhundeejere. Meget høj forekomst af 
kejsersnit.

Finland: Kennelklubben har regler for 
indavl, aldersgrænser og HD/AD. Sen-
nenhundeklubben betaler for medlem-
mernes obduktioner og HS-tests.

Frankrig: DM-test vil snart blive obliga-
torisk for avlshunde. Klubben har anbe-
falinger for HS-kombinationer. Undersø-
ger sygdommen Pica (når hunden spiser 
f.eks. sten eller sokker), som muligvis 
kan have en arvelig baggrund.

Ungarn: Der er både en berner-klub og 
en sennenhund-klub, og opdrætterne har 
en tendens til at gå efter den klub, som 
har de mest afslappede regler. I nogen 
tilfælde vælger opdrætterne at registrere 
deres hvalpe i den serbiske kennelklub, 
som overhovedet ingen regler har. Det 
gør det svært at komme nogen vegne 
med noget som helst.

Italien: Der forskes i en mulighed for at 
teste levende hunde for DM (DM-diag-
nosen kan ellers kun stilles med sikker-
hed ved en obduktion). De er også i gang 
med et projekt, hvor udstillede hunde 
bliver målt (højde, længde, bredde og 
diverse proportioner) for at se, om racen 
er ved at bevæge sig væk fra standarden.

Holland: Kun ca. 10% af alle berner-
hvalpe avles indenfor de to sennen-
hund-klubber. To konkurrerende klubber 
gør det svært at lave regler for noget som 
helst uden at medlemmerne flygter. Ken-
nelklubben har stort set ingen regler.

Sverige: Største problem er ufrugtbar-
hed/tomme tæver. Universitetsprojekt 
indsamler data om parringer, fødsler, 
kuldstørrelser, dødfødte o.s.v. Der er 
undersøgt sæd fra 65 hanner. Bernernes 
sædkvalitet er helt i bund i forhold til 
andre racer. Svenske genetikere anbefaler 
HS-testen, så flere og flere opdrættere 
tester.
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England/UK: Der er seks berner-klub-
ber, en for hele landet og fem regionale. 
Ingen regler for noget som helst, men 
anbefalinger om diverse tests. BMDC of 
GB har lavet en spørgeskemaundersøgel-
se om korsbåndskader. 600 svar kom ind, 
13% havde haft skader og 80% af disse 
blev opereret. Det menes, at berneren 
ligger i top-20 bland alle racer, når det 
kommer til mavedrejning.

USA: Klubben (BMDCA) laver man-
ge sundhedsundersøgelser og tilbyder 
HS-prøvetagning ved klubarrangemen-
ter. Det er et problem, at mange tilmelder 
deres hund til HSIMS for at testparre, 
og derefter trækker de hunden ud igen, 
så andre ikke kan testparre med den. 
Undersøgelser om en cancer-medicin, 
som rygtes at have virkning på HS. Ma-
ve-tarm problemer. Fødselsdefekter i vis-
se familier. Noget tyder på, at lymfekræft 
kan være ved at blive hyppigere end HS. 

Fensholts x kuld

Emnerne på torsdagens sundheds-sym-
posium var:
Den genetiske baggrund for forskellige 
sygdomme – her især HD og AD. Index 
som avlsværktøj. Betydningen af at und-
gå for meget indavl.

Fodring af avlsdyr.

Berner-Garde opdatering. Den største 
database med bernere fra hele verden, 
som kun indeholder dokumenterede 
oplysninger.

Vaccinationer og titer-test.

HS-test opdatering. Den største nyhed 
lige nu er vist, at HSIMS er oppe at køre 
igen.

Alt i alt var det et meget veltilrettelagt 
arrangement, som har kostet en voldsom 
arbejdsindsats at stable på benene. Så stor 
tak til de mange frivillige fra BMDC of 
GB, som fik det hele til at fungere.
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Onsdag d. 28. december 2022 er Bernerpladsen Als og Sundeved vært for årets 
Nytårskur i Gråsten Skov, hvor vi mødes til nogle hyggelige timer.  

Husk at arrangementet er åben for alle klubbens medlemmer og medlemmer af 
klubbens træningspladser. 

Der vil være 2 ruter som tager hensyn til de 2 og 4 benede, og hvor der også er tid til 
snak og pause - og vi nyder under turen den røde liflige drik som plejer at falde i god 
smag hos de fleste. 

Efter turen bliver grillen tændt og der vil sikkert blive hygget og snakket i træhytten, 
mens vi nyder grillpølserne. 
 
Sørg selv for jeres drikkevarer så klarer vi resten - og pølserne, ja de sælges til et 
rimeligt beløb. Husk endelig også vand til vovserne. 

Sidste tilmelding af hensyn til den endelige planlægning er mandag d. 26. december  
 
Yderligere oplysninger og tilmeldinger  
Bent Jacobsen 
40 35 51 90 
Email: julius_samson@hotmail.com 
 

Vi mødes på parkeringspladsen på Felstedvej (vej 481) v. Gråsten skov. kl. 10.00 

Vi ses 

Bernerpladsen Als og Sundeved  



Sensommertur til Fredericia Vold 
den 10. september 2022
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På trods af mange opgravninger mm 
mødtes vi med guiden til en tur på vol-
den. Vi var 15 personer og en pæn flok 
bernere. Og sikken en guide vi havde…. 
Det somme tider lidt kedelige stof  blev 
krydret med hans egne oplevelser som 
barn i Fredericia. Så vi hørte også om 
skøjteture med folkebladet under den 
hjemmestrikkede sweater og Zachari-
assen badekar. Det var en lille vandhul, 
som en original = Zachariassen - badede 
i, han vaskede sig med brun sæbe, mens 
byens drenge fulgte med oppe fra volden! 

Selvfølgelig fik vi også de historiske op-
lysninger om voldene og Landsoldaten. 
Om det hvide vandtårn, som nu er ud-
sigtstårn, platformen er 44 m over havets 
overfalde. Og kanonerne, som var skæn-
ket af forskellige mennesker. Bl.a. Prins 
Henrik. Men nok betalt af dronningen, 
som guiden sagde. En del er de gamle 
kanoner, som er renoveret.

Og udsigten fra voldene til byen er jo 
fantastisk. Også skibene i havnen kunne 
ses.

Så tog guiden os med hen til den jødiske 
kirkegård og fortalte om deres skikke og 
liv i Fredericia. De blev i grunden budt 
til byen, fordi man troede, de var rige. 
Men dem, der kom, var ikke mere rige 
eller fattige end de andre borgere. Også 
den trods alt gode historie om jødernes 
flugt fra byen under 2. verdenskrig fik vi 
fortalt.

Så tog guiden os med over til DSB´s 
mindeplads for ansatte. Hvis man døde, 
mens man var ansat hos DSB, fik man sit 
navn graveret i én af de mange mindeste-
ne. Og et område var til de ansatte, som 
var dræbt i forbindelse med ulykker eller 
sabotage under 2. verdenskrig. Minde-
pladsen bliver ikke udvidet med navne 
mere, det er flyttet til hovedstaden.
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Så gik turen tilbage til voldene langs 
vandgraven, hvor kommunen i gamle 
dage ryddede sne, så byens børn kunne 
skøjte på livet løs – men først efter at 
politiet havde kontrolleret isens tykkelse 
og ændret skiltet til at isen var sikker. 
Her var det muligt at lave kunst, men det 
skulle være af naturens materiale, så der 
var ikke så meget kunst at kigge på.

Så en tur i voldene i Fredericia kan an-
befales – men en guidet tur gør det lidt 
mere interessant.

Da vi havde taget afsked med guiden var 
det meningen, at vi skulle køre et andet 
sted hen og spise ringriderpølser. Men 
heldigvis fandt Joanna på en anden løs-
ning. I det der før har været tobaksfabrik 
er der bygget ældreboliger mm, og der 
var en gård med borde og stole mm. Og 
et grusarea hvor vi kunne stille grillene. 
Så det blev løsningen.

Og det var fint – skygge og solskin og 
ikke mindst adgang til et toilet. Tusind 
tak Joanna, fordi du tog den beslutning. 
Vi hyggede os med pølser, de gode hjem-
mebagte flutes og en masse hundesnak 
mm. Og igen var vi heldige med vejret.
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Træning af Berner Sennen
 i Middelfart.

Tirsdag den 18. april 
begynder et nyt hold Berner Sennen træning ved 

Søbadet i
 Middelfart frem til den 25 juli.

18.00 - 18.45 NW (nose work) 
for begyndere.

18.00 - 19.30 Begynder Rally 
(fra 6 mdr og opefter).

18.45 - 19.30 Ringtræning.

19.30 Hundesnak og pølser.

Det bliver efterfølgende tirsdage frem til 10. okto-
ber, hvis der er tilstrækkelig interesse.

For yderligere oplysninger kontakt 
Aslaug Teislev på telefon: 64418846 / 50105500.



Jylland

   Als & Sundved   Bent Jacobsen    4035 5190

   Nordjylland   Pia Lassen Jørgensen   20873854

   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

Harthin’s Yves Saint Laurent ved Købingsmark på 
Als

26



 27

3 drenge i skønne omgivelser

 Kjærs Easy Rider 10,8 år - efterårets farver klæ’r 
den ældre dame

Fensholts x kuld
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Tema
Vognkørsel

 ❦ Vores historie om Vognkørsel
 ❦ Program for Arbejdsprøve Begynder 
 ❦ Program for Arbejdsprøve Klasse I
 ❦ Fra Hund i Fokus til European DogShow 2023
 ❦ Sjov med Bertil og Vognkørsel
 ❦ Vognkørsel på Hasmark
 ❦ Lidt historik
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Vores historie om vognkørsel
Af Marianne Rasmussen
Vores bekendtskab til vognkørsel startede 
i midt 90’erne da vi lærte Gert Steffensen 
fra Vejle at kende via vores DBSK træ-
ningsplads i Bølling ved Egtved.

Han gjorde stor reklame for vognkørsel, 
da hans Berner kunne dette, og inden vi 
fik set os om havde vi investeret i sele og 
vogn.

Vi begyndte at træne vores SHEEBA til 
at gå for vogn, hvilket hun blev rigtig god 
til og stolt trak hun vognen med vores 
datter Sandra hjemme på vejen.

- DET gav vogntoget meget positiv op-
mærksomhed fra de forbipasserende.
Efter SHEEBA døde i 2002 gik der faktisk 
mange år, hvor vogn og sele ikke blev 
brugt. 

Først for nogle år siden fik vi lært vores 
ONLY at gå for vogn, og her hentede hun 
stolt vores barnebarn Nikoline i børneha-
ven tæt på.

Så stod vognen igen bare og samlede støv 
i garagen, da vi ikke havde prøvet at øve 
med vores nuværende bernere QUEEN 
og HAPPY.

MEN en dag så så jeg at, Joanna v. Cha-
ragon´s Hundecenter annoncerede med 
nybegynderkursus i vognkørsel. Her så 
jeg chancen for at prøve vognkørsel af 
med HAPPY.

Vi begyndte herhjemme med forsigtigt at 
spænde selen på, for at tilvænne hende til 
den og at der dingler noget på siderne. 

Dernæst spændte vi et par Cola flasker 
efter - og først efter hun var vænnet sig til 
lyden af dem på græs - gik vi ud på asfal-
ten, hvor hun ku´ høre larmen ændre sig.
Hun var SÅ ligeglad, gik bare så fint.
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- og så begyndte vi på kurset.
Der var vi 5 hunde m/ førere der startede, 
og her startede vi også med plasticdunke 
der raslede bagved - Sidenhen kunne 
jeg trække begyndervognen ved siden af 
hunden - og stolt var jeg da HAPPY alle-
rede på 1. Kursusdag kunne spændes for.

Hun gik stolt afsted og så kom det svære-
ste, at få indlært kommandoerne FREM-
AD – HØJRE - VENSTRE og HOLDT.

I vognkørsels-begynder-klassen, som 
kaldes Arbejdsprøve Begynder, må vi gå 
ved siden af hunden, som kan holde øje 
med vores håndtegn og kropskomman-
doer. Men i Arbejdsprøven Klasse 1, der 
er prøven efter Arbejdsprøven Begynder, 
her skal føreren i flere øvelser gå helt bag 
ved vognen, så hunden hører altså kun 
førerens kommandoer bliver sagt, og som 
hunden så skifter retning efter. 

Her blev vi også introduceret til det lette 
vognkørselsprogram, hvor vi skal gå 
slalom gennem 6 kegler, hvor fører bliver 
på den ene side af keglerne mens hunden 
dirigeres med Højre og Venstre, til at gå 
slalom mellem keglerne.

Det gælder i Slalom om IKKE at vælte 
keglerne. Hunden kan jo ikke se hvor 
lang vognen er, så når hunden går forbi 
keglen, tror den ofte, at der er fint plads 
til at dreje lige efter keglen er passeret, 
men så har den ikke fået ”traileren”/
vognen med forbi keglen, så denne køres 
over – og det må man ikke til en prøve.

Af andre øvelser kan nævnes at køre i 
T- kryds og ligeledes lære at fremsende 
hund i felt og få hunden til at standse op, 
når hund og vogn er inden for feltets 4 
hjørnekegler – Bare 1 lille bitte tå uden-
for hjørne markeringerne gør at øvelsen 
til en prøve vil være mistet. 

På kurset havde trænerne Joanna og 
Birthe arrangeret, en lille Dyst til afslut-
ningen, for at prøve hvordan det var at 
deltage i en rigtig prøve. Der var endog 
blevet lavet fine rosetter vi skulle dyste 
om.

Den søndag hvor vi havde afslutning 
kørte HAPPY og jeg forventningsfulde 
afsted - MEN – der var på dagen desvær-
re stort mandefald, så der var faktisk kun 
mig og HAPPY der var mødt op, men vi 
afholdte da bare Dysten alligevel, 

Vi havde nogle rigtig hyggelige og lære-
rige træningsgange. Vi trænede både på 
græs og også i udkanten af Haderslev på 
en industrigrund, hvor der var god plads 
til at køre på fliser.
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nu var det så bare kursisten der var oppe 
mod trænerne.
Så Birthe spændte AMANDA for og 
Joanna fik FAZER spændt for.
Hvor var det sjovt - nu gjaldt det - og 
mit held var, at jeg havde øvet feltet godt 
hjemmefra - så den sad lige i skabet.
Pointene blev talt sammen.
Og vinder blev sørme HAPPY  og jeg 
over begge trænere. JUHU. SÅ SKØNT.

På klubudstillingen på HASMARK i 
august deltog vi også i den uofficielle 
vognkørselsprøve, hvor vi blev bedømt af 
en rigtig sød svensk dommer.
Der deltog 6 ekvipager, og vi kørte ind 
på en 3. Plads, hvor Birthe blev nr. 1 og 
Joanna nr. 2.

Herefter blev vi enige om at fortsæt-
te træningen, så vi mødes 1 gang om 
måneden til nogle hyggelige timer i 
Charagon´s Hundecenter´s nye flotte 
træningshal.

Joanna har også modtaget omstående 
invitation til at vise vognkørsel til EDS i 
Herning til maj 2023, så nu er der no-
get at træne frem til.  HAPPY og jeg vil 
i hvert fald lægge os i ”træk”selen, og 
blive gode nok til at kunne deltage i dette 
spændende event.

Jeg vil håbe for de der måtte tøve med at 
prøve vognkørsel med jeres berner, bare 
”Sæt Igang”, prøv det – Det er så sjovt og 
vores berner elsker at blive brugt foran 
vogn.

Mange kørehilsener
Marianne og HAPPY



Program arbejdsprøve begynder
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Program for Arbejdsprøve Klasse I 
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Harthin’s Z og Harthin’s Yves Saint Laurent sammen ved 
Købingsmark strand på Als



 39

Fra Hund i Fokus til STORE RING 
til European DogShow 2023
Af Joanna Gram
Ved arrangementet “HUND I FOKUS” 
på Wilhelmsborg i starten af september 
2022, var der flere af DBSK´s medlem-
mer, der lørdag havde taget plads i et par 
stævnetelte, med hunde, vogne, bolcher 
og flyers af forskellig art.
Dagen igennem blev vores berner beun-
dret på alle mulige måder.

Der var flere bernere, der gik runder med 
deres fine vogne og delte bolcher ud til 
forbipasserende. 
De prøvede banerne med DogPakour, 
Hoopers og fik både publikum og Politi-
ets tjenstehunde til at kigge langt efter de 
glade bernerhaler, der viftede stolte fra 
side til side, mens de gik forbi og inkasse-
rede både ros, tilpas mængde godbidder 
samt udtryk som ”Nåååååhr, hvor fine de 
er”.

Da Berner-vogntoget gik igennem ”Strø-
get”/gaden med de forskellige udstyrsbo-
der, tiltrak de foruden publikums beun-
dring også opmærksomheden fra DKK´s 
Medlemsblad Hunden´s journalist, og 
røg straks op på Hundens Instagram.

De vildt seje bernere og deres hundefø-
rer deltog lørdag endda også i Forhin-
drings-Distance-løbet K9-Biathlonnet, 
som beskrives ”indefra” andet sted i 
bladet og der var også berner til DM i 
DKK´s LP3 2022

Bernerens store alsidighed blev der lagt 
så meget mærke til, at bernerne er blevet 
inviteret af DKK, til at lave en hel halv 
times show i STORE RING til European 
Dog Show (EDS) der afholdes i Herning 
d. 18.-21. Maj 2023.

Træningen på at lave et program til EDS, 
der kan vise vores skønne Races alsidig-
hed er gået i gang, men alle forslag til 
indhold/bidrag/øvelser hilses velkom-
men, så send gerne din ide til            
Akt.dbsk@gmail.com



Sjov med Bertil og vognkørsel
Af Anette Rotbøll
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Vores møde med disciplinen startede 
med at jeg tilfældigvis stødte ind i Hen-
rik og Marianne, som var på besøg på 
træningspladsen Ballerup/Skovlunde, og 
som havde en håndsyet sele til vognkør-
sel med, som de gerne ville sælge.
“Den napper jeg “, uden at vide om det 
var noget Bertil ville kunne lide 
Men det kunne han 

Jeg købte en brugt Hjem&Fix trækvogn 
på DBA, fik sat manden Per i sving, med 
at indkøbe nogle Fiskars kosteskafte + 
lidt andet dims.
Så legede han lidt med et svejseapparat 
og vupti, så var udstyret i orden.
Bertil fandt sig hurtigt i træk-opgaven.
Dvs. vi sprang de indledende øvelser over 
og hoppede direkte ud i at trække vognen 
(bare der var en godbid foran næsen) 

Vi er omringet af børnefamilier her, og 
hurtigt blev det et hit for alle ungerne på 
vejen, at blive trukket op og ned af Lan-
gagervej af Bertil
og “betalingen”…………er guffere 

Vi har også deltaget i temadag på vores 
træningsplads, hvor Joanna og Majbrit 
fra DBSK´s Aktivitetsudvalg, kom helt 
fra Jylland og introducerede til disci-
plinen vognkørsel. I den forbindelse 
trak Bertil-Bomstærk, mig i en form for 
sulki…….så måske der er basis for noget 
“Berner-travløb”, hvem ved 

Bertil har også været inviteret til som-
merfest i en børneinstitution, hvor bør-
nene havde billetter til en køretur - stort 
hit.

Seneste opgave var en konfirmandkørsel, 
men desværre syntes konfirmanden det 
var et nummer for pinligt, så det blev 
ikke til noget….denne gang.

Næste mål er, at Bertil skal ud og køre 
med vores to kommende børnebørn 
Jeg ser det for mig og glæder mig til den 
event
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Jeg kan kun sige, at hvis man vil lave 
noget sjovt og lidt anderledes med sin 
berner, så sæt i gang - det ligger dybt i 
dem, det med at arbejde/trække ….så er 
der så meget andet de ikke gider…..det 
må vi leve med…..og elske resten

Vi skal have det sjovt og hyggeligt sam-
men….og der er mange muligheder 

PS, bogen på billedet er skrevet - på tysk 
- af Doris Braun, som har Bertils bror, 
Basko.

Tess/Falula. Veteran cert i Frederiks. 
Dommer var Sebastian Harnik, Polen.

Fensholts Xigne Tullle



Uofficielle Vognkørselsprøver på 
Hasmark 2022
Af Ing-Marie Jonsson
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Når Dansk Berner Sennen Klub arran-
gerer en udstilling i Hasmark, arrangeres 
der normalt også andre konkurrencer.
Dygtige ekvipager konkurrerer i både 
rallylydighed og lydighed, udover at 
flere af de lydigheds-deltagende hunde 
også deltager i udstillingen, i ringene ved 
siden af lydigheds ringene.
I forbindelse med udstillingsweekenden 
i år var der også planlagt en vognkørsels-
konkurrence, og jeg var tidligere blevet 
bedt om at dømme denne konkurrence, 
hvilket jeg med det samme takkede ja til.
At vores danske bernervenner gerne vil 
træne til og konkurrere i Arbejdsprøver, 
glæder mig meget.
Vognkørsel hører til racens baggrund. 
Hundene har arbejdet med at trække 
mælkevogne i deres oprindelsesland, 
Schweiz.
I Danmark har nogle interesserede ekvi-
pager trænet i løbet af året, og nu var det 
tid til konkurrence. Der var 6 tilmeldin-
ger til den generelle begynderklasse og 1 
ekvipage til klasse 1. 
Banen blev bygget og da alle var samlet 
var det tid til at gå banen.

Da det nogle gange kan være svært at 
forstå hinanden, var vi omhyggelige ved 
hver banegennemgang, at tjekke, om alle 
forstod.
Efter banegennemgangen var det tid til 
den første hund og fører på banen (ekvi-
page).
Af de 6 tilmeldte ekvipager i begynder-
klassen startede 5.
I begynderklassen trækker hundene 
vognhjul.
Ved stævner i Sverige er hundene aldrig 
i snor under prøven, men da man her 
stadig er i starten, af sin karriere inden 
for vognkørsel, var der nogle, der syntes, 
det føltes mere sikkert at have snor i.
Så reglerne blev tilpasset til denne kon-
kurrence inden.
Jeg sammenlignede så, at rette/styre sin 
hund med snoren med grov trængsel/
guidning med f.eks. førens ben osv.
Det var vidunderligt at dømme disse 
ekvipager, som var engagerede og gik op 
til prøven med stor entusiasme.
Nogle gange var der lidt misforståelser 
på grund af sproget, men det lykkedes 
alligevel.
Når der konkurreres i arbejdsprøver, 
er der ikke langt mellem 10 point og 0 
point.
Hvis en ekvipage, der har gennemgået 
hele øvelsen fejlfrit og var tæt på at få 10 
point, pludselig misser den sidste kegle, 
f.eks. i slalom, forsvinder alle point, og 
det bliver 0 i den øvelse.
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Hvis man ikke har opnået nok point til at 
få prøven godkendt (80 point skal f.eks. 
opnås i Begynderprøven) og fået lave 
point i øvelserne, kan det stadig være 
sådan, at hund og fører fungerede rigtig 
godt, men små fejl har reduceret pointe-
ne.

Sådan var det med flere ekvipager ved 
denne konkurrence. Der var flere gange, 
hvor det så så godt ud i starten af øvelsen, 
og så kom der tilfældigvis en lille fejl, der 
sænkede scoren.
Præcis sådan er det i vognkørsel. Man 
kan være meget tilfreds og mærke, at 
hunden har arbejdet rigtig godt, men alli-
gevel ende man med lave point på grund 
af de små fejl.
Det er vigtigt at se alle de gode ting, 
man skal ikke hænge sig i scoren. Og det 
vigtigste er, at du har det sjovt med din 
hund!
Jeg synes, at alle burde være meget til-
fredse med sig selv og deres hunde, på 
denne dag. De er alle nybegyndere og 
med fortsat træning vil de udvikle sig og 
hvem ved, næste år er de måske klar til 
klasse 1.
Da begynderklassen var færdig, var det 
tid til at bygge banen om til klasse 1, hvor 
der var en enkelt tilmeldt ekvipage. I klas-
se 1 trækker hunden en vogn med vægte 
gennem alle øvelserne, på nær 1 øvelse.
Da banen var klar til klasse 1, var der 
banegennemgang.
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I Sverige er arbejdsprøverne altid på 
asfalt eller på hårdt grusunderlag. 
I Hasmark foregik konkurrencen på 
græs, som er tungere for hundene, og 
vægten blev derfor tilpasset derefter.
I Sverige trækker en bernerhan 60 kg i 
øvelserne og 90 kg i en enkelt øvelse.
På grund af underlaget blev vægten for 
klasse 1 hunden reduceret denne dag.

Ekvipaget arbejdede meget godt. Det så 
ud til, at de var nået langt i deres træning 
og selv at trække det tunge læs, de op-
målte 200 meter klarede hunden galant.
Det var så sjovt at møde disse talentfulde 
ekvipager, og det var dejligt at se dem i 
arbejde.

Jeg ser med spænding frem til at følge 
disse ekvipager fremadrettet, og jeg er 
sikker på, at de alle vil have avanceret 
meget til næste år.
Husk – Giv aldrig op og man kan ikke 
rose hunden for meget – Berneren er en 
hund, der vil udfører meningsfyldt arbej-
de - God arbejdslyst.
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Svensk Sennenhundklub´s arbejds-
prøver
Lidt historik - af Ing-Marie Jonsson
Hvordan arbejdsprøven opstod
Ifølge rapporter havde Carl-Johan Adler-
creutz, en tidligere formand for klubben, 
formentlig set bjerghundene trække 
mælkevogne fra alpine enge.

Han fik en idé om, at de skulle forsøge at 
efterligne det oprindelige brugsområde 
og lade vores Sennenhunde bruges til 
træk. Han overdrog ideen til Bengt-Erik 
Ljung, som tog imod forslaget. Der blev 
nedsat et udvalg, og det blev starten på 
arbejdsprøven.

Første arbejdsprøve.
I 1989 blev den første officielle arbejds-
prøve kørt.
Øvelserne var nogenlunde de samme 
som den nuværende arbejdsprøve klasse 
I.
Vurderingen var dog en anden. Hvis du 
ramte en kegle, blev du ikke godkendt.
Testen er siden blevet ændret/justeret 
lidt efter lidt gennem årene. I de første år 
med arbejdsprøver var interessen meget 
stor, men aftog desværre gradvist.

Anita og Bengt Mårtensson, sidstnævnte 
også arbejdsprøvedommer, har arbejdet 
hårdt for arbejdsprøven i Sverige.

Det år Anita afviklede sin første god-
kendte arbejdsprøve, i 1993, var interes-
sen faldet en del, og der blev kun afholdt 
2 konkurrencer i løbet af året.
Anita tænkte over, om det var muligt at 
bygge videre på sværhedsgraden. Så kom 
ideerne om sværere slalom, bro og tunnel 
etc. og man så, at der skulle både point 
og koefficientvurdering til.

Parret Mårtenssons startede deres første 
træningslejr i 1991, og den bliver stadig 
holdt.
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Konkurrencerne hed Dragträvling 2 og 
Dragtävling 3.
Disse klasser blev derefter kørt uofficielt 
i forbindelse med den officielle arbejds-
prøve.
Samtidig startede de en uofficiel test, 
Allmändraget, for de hunde, der blev et 
år og var røntgenfotograferet.
Allmändraget er en introduktion til at 
begynde at øve træk og blev oprindeligt 
kun kørt i Skåne.

Dragkonkurrence 2 blev officiel i 2002, 
og det er den nuværende Arbetsprov 
klasse II.
Dragkonkurrence 3 blev først officiel i 
2007. Det er den nuværende arbejdsprø-
ve klasse III.
En bestået prøve Arbejdsprøve klasse I 
giver titlen AP og oprykning til næste 
klasse.
Bestået arbejdsprøve klasse II fører til 
oprykning til klasse III.
Den ekvipage, der har kørt deres anden 
godkendte test i Work Test Class III, vil 
blive tildelt titlen Work Test Champion 
SE(AP)CH.
Det første svenske arbejdsprøvemester-
skab blev afholdt i 2008.

I 2009 lavede Anita og Bengt en træktur-
nering og introducerede træk flere steder 
på deres rejse fra syd til nord.
Før turen i 2009 var der 48 konkurreren-
de ekvipager og der var 5 arbejdsprøver 
fordelt på 4 lokationer.
Efter turnéen blev resultatet i 2011, 60 
konkurrerende ekvipager og 11 arbejds-
prøver fordelt over hele landet.
Sidste år, i 2021, var der 78 konkurreren-
de ekvipager og 8 arbejdsprøver.
For at udnytte interessen for vandreture 
i de nordlige dele af landet, blev aktivi-
tetsrepræsentanter i Gävle kontaktet for 
at arrangere træningslejre og generelle 
vandreture i byen.
Det er siden blevet videreført i form af 
træningslejre og arbejdsprøver hvert år.
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Klasse IV/elite
Mulighederne for at konkurrere er blevet 
større i de senere år, da der nu arrangeres 
flere arbejdsprøver. Derfor har ekvipagen 
en større chance for at opnå et arbejds-
prøvemesterskab i hundens tidlige alder.
Så opstod spørgsmålet, hvad gør man så?
Skal du lade hunden stoppe med at træk-
ke, fordi du har bestået et arbejdsprøve-
mesterskab?
De begyndte at tænke på en anden klas-
se, betydeligt sværere, mens de brugte 
materialer, der allerede blev brugt i de 
andre klasser.

Indlæring til klasse IV/elite begyndte i 
2014 og er efterfølgende blevet justeret.
Klassen er uofficiel. Ved bestået prøve 
tildeles titlen Arbejdsprøvemester.
Flere ekvipager har kørt og kæmpet i 
denne klasse og nogle gange tænkte folk 
over om klassen var for svær, men i 2017 
fik vi Sveriges første Work Test Champi-
on.
Herefter har yderligere 2 hunde bestået 
og fået tildelt titlen.
Øvelserne er svære, men disse 3 hunde 
har bevist, at det er muligt at gennemfø-
rer klassen med succes.
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Målsætning
(kilde : Svensk Sennenhunde Klubs 
(Sshk)´s regler angående Arbetsprov)
Formålet med SShK's Arbejdstest er at 
kontrollere, at vores hunde har både 
fysiske og psykiske forudsætninger for at 
udføre arbejdsopgaver, der er tilrettelagt, 
så det svarer mest muligt til racens oprin-
delige brug.
Målet er også at give Sennenhundejere 
mulighed for meningsfuldt arbejde sam-
men med deres hunde og hundevenner.
SShKs fire racer, dvs.: Appenzeller, Ber-
ner, Entlebucher og Grosser Schweizer 
Sennenhund, kan alle tage Arbejdsprø-
ven.

Mine egne erfaringer
Alle hunde er forskellige, og det tager 
forskellig tid at få hunden til at acceptere 
selen og skaglerne.
Nogle hunde accepterer alt på én gang, 
mens andre har brug for lidt mere tid.
Alle mine hunde har trukket, selvom jeg 
ikke har konkurreret med dem alle.
Hele vejen igennem har alle vores elsket 
at trække, alle på nær én.
Jeg trænede med hende i kort tid, men 
gav ikke op. Hver gang vi havde en 
trækøvelse, fik hun øvet sig lidt, men 
hun syntes aldrig, det var rigtig sjovt. 
Først på sin 7 års fødselsdag kørte hun et 
godkendt Begyndertræk med fantastisk 
glæde og logrende hale. Hun var så glad, 
og efter den dag var der ingen stopper for 
glæden ved at trække. Hun hylede med 

det samme hun forstod, at vi skulle ud at 
træne vognkørsel.
Du må aldrig give op!
Den hund nåede senere at bestå Arbet-
prov klasse I og også Arbetprov klasse II, 
inden hun døde omkring 9 år gammel.

Vi starter træningen simpelt op allerede 
når hunden er hvalp. Bare med at prøve 
selen og lade hunden vænne sig til det.
Så tager vi snoren frem og lader hunden 
vænne sig til den bare ved at den er på 
jorden. Vi går over snoren, under den 
osv. Der kan nogle gange bruges meget 
ros og godbidder.
Når hunden er helt bekendt over snoren, 
holder vi snoren over ryggen, mens vi går 
fremad med hunden.
Et link til hvordan du starter træningen 
kan findes længere nede i mit indlæg.
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Når hunden føler sig tryg med sele og 
snor, er det tid til at træne prøvens øvel-
ser.
Nogle kommandoer, som er gode for 
hunden at kende, er fremad, højre, ven-
stre, stop og til sidst baglæns.
Det uofficielle Allmändraget køres uden 
snor, men føreren går ved siden af hun-
den hele tiden undtagen når den sendes 
ind i feltet. Hunden skal være 1 år gam-
mel for at køre Allmändraget.

I de officielle klasser og også i klasse IV 
bliver hundene guidet i de fleste momen-
ter med føreren gående bag vognen.
Dette kan især være svært i starten, da 
hundene generelt ønsker øjen-kontakt 
med deres fører.
Nu har de føreren bag vognen, ser ikke 
føreren, hører kun kommandoerne. 
Hunden skal altså lytte og forstå førerens 
kommandoer, når den ledes gennem 
øvelserne.
Fremgangen er god at kende også uden 

for træningen. Nogle gange er fortovene 
smalle, og det er svært at passere ved 
siden af hinanden.
At lære hunden at trække er både sjovt 
og praktisk.
Når man er til forskellige arrangementer, 
fx udstilling, og man ser alle de menne-
sker, der bærer deres ting fra bilerne til 
konkurrencepladsen, jamen så føles det 
rart at gå forbi med sin hund som trygt 
og sikkert trækker alle de ting, der er læs-
set på vognen.

Hunden kan også være en god hjælp i 
hverdagen, fx at slæbe varer hjem fra bu-
tikken, levere brænde, lade børnene køre 
med, når de bliver trætte under gåturen.
Om vinteren hjælper vores hunde også 
med at trække slæder fyldt med hø for at 
fodre hestene.
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Hundene nyder at arbejde og høre, at de 
bare er vildt gode. Man kan aldrig give 
for meget ros. Aldrig - Husk på det!

Du kan finde mere om, hvordan du be-
gynder at lære din hund at trække under 
dette link:
https://sway.office.com/Om311N0ZSiE-
O34Uk?ref=email

Regler for allmändrag:
http://www.sshk.a.se/Arbetsprov/Reg-
ler_Allmandrag_22.pdf

For at kunne konkurrere i de officielle 
klasser skal hunden være fyldt 2 år.
Ved de officielle prøver trækker hundene 
en særlig sennenvogn.

Hvor meget last der skal lægges på vog-
nen varierer mellem hanner og tæver og 
også de forskellige klasser.
Du kan finde den officielle klasser under 
dette link:
http://www.sshk.a.se/Arbetsprov/Regler_
Off%20Arbetsprov%202022-2026.pdf

Kilde: Anita og Bengt Mårtensson



Pa-Di Sinclair's Qonrad i fuld firspring

Teddy Bear Vom Hollandhof 

Fensholts x kuld

51



Bernerpladsen Als og Sundeved afholder 
medlemsmøde

 lørdag d. 19. februar 2023 kl. 10.00

Mødet er for alle klubbens medlemmer og 
medlemmer af træningspladsen og afholdes på

 Notmark gl. skole, 
Notmark 46, 

6440 Augustenborg.

Tilmelding senest ugen før på mail:
 julius samson@hotmail.com 

På træningspladsen vegne
Bent Jacobsen
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K9Biathlon
Af Hanne Bank 
Til DKK’s arrangement Hund i Fokus på 
Vilhelmsborg d. 3. og 4. september blev 
der om lørdagen afviklet K9Biathlon.
K9Biathlon dækker over et forhindrings-
løb – med hund – over-under-gennem 
mudder og vand.

Ruterne var på 3, 6 eller 12 km. 3 og 6 
km kunne gennemføres både i løb og 
gang. 12 km er for de rutinerede løbere 
og gennemføres kun i løb.

3 km gang virkede som en passende rute 
for nybegyndere. Tilmeldingen startede 
nemlig kun med 1, men én mere blev 
lokket med og endnu en. Vi var altså et 
lille hold på 3, hvilket var passende når vi 
skulle hjælpe hinanden med hundene.

Holdet bestod af Birgit med Støttrup’s 
Beautyful Bliss 2½ år, Louise med
Lillemus Auri på 7½ år og Hanne med 
Kristianslyst’s Figne på 2½ år.

Vi var enige om at vi ikke tvang hunde-
ne til noget de ikke ville og vi ville hel-
ler ikke gennemføre en forhindring på 
bekostning at bentøjet på hundene. Alle 
forhindringer levnede mulighed for at gå 
udenom – nogle dog med en tidsstraf i 
form af en ekstra gå-tur.

Inden starten skiftede stemningen mel-
lem eufori, nervøsitet og ægteskabs-lig-
nende diskussioner. Hele arrangementet 
igennem stod der nogle entusiastiske 
arrangører og speakede i mål-området og 
heppede og hujede på indkomne deltage-
re. Vi var enige om ”hun får os ikke til at 
løbe i mål”….

I oplægget til løbet stod der at der ville 
være ”lette forhindringer” og små ”lydig-
heds-øvelser” banen rundt.
I dagene op til løbet blev facebook-grup-
pen oversvømmet med videoer af 
vand-forhindringer der virkede mere 
eller mindre tiltalende. 
Men vi blev enige om at det helt sikkert 
ikke var på 3 km ruten….

Men da starten gik kunne vi konstatere 
at første forhindring var en sejltur på en 
tømmerflåde over en mindre sø. Introen 
var – bliv på flåden – vandet er koldt og 
dybt og ja, I får smattede sko når I går 
i land, men det skal nok blive skyllet af 
senere…..
Figne og Beauty ville dele en flåde, men 
da Figne var kommet om bord ville 
Beauty ikke med og hun gik udenom.
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Auri havde set frem til en forfriskende 
svømmetur, så hun tilbagelagde turen 
svømmende ved siden af tømmerflåden, 
hvor Louise sørgede for at holde sig tør.

Derefter fortsatte turen gennem mudder 
over bigballer gennem traktordæk og rør 
under store træstammer, balance-øvelser, 
klatre-forhindringer og tættere på målet 
afløste den ene vand-forhindring den 
anden. 

Var det bedst at kravle ind med hovedet 
først, men dermed også få hovedet først 
ned i vandet, eller skulle hunden gennem 
først og så kom vi bagefter. Vi havde ikke 
prøvet det før, og vi har helt sikkert set 
underholdende ud for andre der kiggede 
på.

Foto: KK-dogfotos

For ikke at komme snavsede i mål slutte-
de vi af med en tur i vand-rutchebane og 
gennem nogle rør og ud i et stort vand-
bassin, så var vi ligesom helt rene alle 6.

Vores hunde havde drive, var mega seje 
og havde ekstrem tillid til os og ville 
gerne med over, under og igennem. Flere 
steder skulle vi lige tænke lidt i forhold til 
hvordan man smartest kom igennem en 
forhindring.
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Foto: Fynn Most

Og ja, vi løb alle 6 i mål med de største 
smil på. Den vildeste, sjoveste og mest 
udfordrende ”gå”-tur vi nogensinde hav-
de været på. Både hunde og mennesker 
var trætte, men vi gør det igen til næste 
år.

Hvis man overvejer om det er noget for 
en at deltage i, så er det virkelig vigtigt 
at man overvejer om ens hund kan lide 
vand. Forhindringerne indebar mere 
vand end lige lidt fugtige poter.

Det kan også være en god idé at følges et 
par stykker så man kan hjælpe hinanden 
med at løfte hundene op og ned. Nogle af 
forhindringerne var virkelig høje.
Derudover kræver det en sele på hunden 
og en alm hundesnor uden alt for mange 
ekstra ringe og karabinhager på. 

Elastik-løbeliner og special-seler så vi 
masser af, men vi gennemførte fint uden.
Hvis man har en hund der trækker kraf-
tigt fremad kan det være en fordel med et 
par gode arbejdshandsker så snoren ikke 
smutter i fingrene når det hele er vådt og 
mudret.

Godbidstasker bliver bare våde på tu-
ren, så overvej om det ikke er nok for 
din hund at få ros og klap undervejs og 
hundeposerne kan opbevares i en bukse-
lomme.

Som fører er det en fordel at have tætsid-
dende tøj, der ikke hæmmer bevægelser-
ne, og kondisko på - det hele bliver vådt, 
så vælg noget der kan tåle det.
Og så er det ellers bare at ønske god tur.
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Der indkaldelses hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Berner Sennen Klub  

lørdag den 22. april 2023 kl. 13.00
Slagelse Bibliotek, Store Sal, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

 

 

4. 
marts 2023
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Harthin’s Yves Saint Laurent og Harthin’s Z i Nørreskoven på Als

Fensholts Vakse Viggo - Fensholts Veronika 
Fensholts Xigne Tullle
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Så blev det årets sidste Berner Blad.
Tak for alle jeres indsendte billeder og 

materialer.

Jeg glæder mig til at lave flere blade i 2023.
Send meget gerne materiale ind. 

De varmeste julehilsner til jer alle.

Monica Østergaard Rasmussen
Redaktør

  Redaktørens ønskeseddel:

  Billeder - send, send, send 
  Små historier - 
  Tips og tricks - har du et godt fif andre kunne have glæde af?
  Ide'er til tema

  Det hele kan sendes via hjemmesiden. Se under "Berner Bladet"
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Afsender
Dansk Berner Sennen Klub
Ebeltoftvej 27, 8410 Rønde


