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Formand 
Anna Andreassen

Så går vi et nyt klubår i møde. Et år hvor 
Corona restriktionerne var skyld i, at 
årets første klubudstilling med hitlistefej-
ring af alle LP-, Rally- og udstillingshun-
de blev aflyst. 

Men den 31. januar 2022 blev alle Coro-
na restriktionerne ophævet, derfor kunne 
kubben igen afholde udstillinger, arran-
gementer og træning.

Det er rigtig glædeligt, men situationen 
er stadig alvorlig for dagligt bliver over 
40.000 danskere testet positive med 
Corona. Derfor skal vi, alle, passe rigtig 
god på os selv og hinanden – og sær-
ligt på vores medlemmer, som er særlig 
udsatte.

Det skal vi huske, når vi mødes til arran-
gementer i klubregi, for klubbens udvalg 
har kalenderen fuld af arrangementer. 

Udstillingsudvalget har planlagt 10 
klubudstillinger, Aktivitetsudvalget har 
bl.a. planlagt vognkørselsdage og Avl- og 
Sundhedsudvalg har bl.a. planlagt avlsse-
minar.

Klubbens hvalpeformidler har fortsat 
travlt med at være i dialog med interes-
serede hvalpekøbere og med at hjælpe 
familier og opdrættere, som har hunde, 
der har brug for at skifte hjem. 

Klubbens redaktør har travlt med at sætte 
Berner Bladet op. Vi er meget glade for 
alle indlæg og billeder af alle jeres dejlige 
hunde. 

Bestyrelsen arbejder også på forskellige 
tiltag og arrangementer, så som med-
lemsmøder og gåture. Samtidigt arbejder 
vi på Berner Bladet og de temaer, som 
bladene kommer til at indeholde.
 
Det bliver et spændende år, som kan bli-
ve endnu mere interessant, hvis du som 
medlem har en idé til et arrangement 
og eventuelt har lyst til at være med til 
afholde det.

For I har jo en masse spændende ideer, 
så det er bare med at byde ind, for at 
de kan blive til noget til gælde for alle 
medlemmer. Klubben tager med kyshånd 
imod idéer og særligt hjælp til at afholde 
arrangementerne. 

Alle de tillidsvalgte og jeg håber, at epi-
demien er under kontrol nu, og at tiden 
med restriktioner hører fortiden til, så 
vi igen kan mødes til Klubbens arrange-
menter og bernerhygge. 

Pas på jer selv og hinanden. 
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Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har siden sidst afholdt to bestyrelsesmøder.

For tiden arbejder bestyrelsen på at forberede den ordinære generalforsamling 2022 
og Hitlistefejringen 2021. Endvidere er vi ved at opdatere de forskellige retningslinjer 
og samarbejdsaftaler med takster for 2022.

I den nærmeste fremtid vil bestyrelsen arbejde videre med den ordinære generalfor-
samling 2022, Årsbladet 2021 og Hitlistefejringen 2021.
 
Hilsen  
Bestyrelsen 

En meget koncentreret Alberte er med Quantus og 
bernerbamsen Hunni hos dyrlæge 
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Nørbølling træningsplads
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelsplejekursus 
Med Anni Smedsgaard 

 
Kom og vær med til en hyggelig dag når Nørbølling Træningsplads Holder pelsplejedag 

søndag den 3. april 2022 

Kl. 10 – 15 
 

Adressen er: Gl. Ålbovej 5 6092 Sdr Stenderup (syd for Kolding) 

Pris med hund 250,- 

Pris uden hund 150,- 
 

Priserne er inkl. kaffe, kage og flæskestegs burger 

Medbring gerne trimmebord, børste og kam 

Tilmeldingsfristen er 26. marts 2022 

Max. antal deltager : 15 uden hund og 5 med hund 

Sms deltagernavn + hundens navn til: 

Marianne 20577706 eller Connie 27792211 

Berner hilsner 

Styregruppen Nørbølling 



Nyt fra aktivitetsudvalget
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Der holdes Hitliste-fejring efter udstillin-
gen lørdag d. 19/3 i Årslev.
Tidspunktet kan vi ikke sige præcist, da 
det afhænger af hastigheden på ud-
stillings-bedømmelserne og om der er 
tilmeldinger nok til 1 eller 2 dommere på 
udstillingen.
Du kan holde øje med hvor vidt udstil-
lingen er nået, på Hundeweb og dermed 
selv holde øje med hvornår Hitliste fej-
ringen ca. starter.
Husk at lave aftale med en der kan hente 
dine præmier, hvis du er på Hitlisten, 
hvis du selv skulle være forhindret i at 
deltage.
Der vil traditionen tro være lidt at drikke 
og mon ikke der også kommer lidt kage 
frem på bordet, helt som det plejer.

Vinder af Rally Ekspert 2016 Vipsen-
nen´s X-Treme Lilo og 2. Vinder Kjær´s 

Dancing With Charlie

LP og Rally resultater til Hitlisten 2022
Husk løbende at få sendt jeres nyeste, 
bedste LP og Rally resultater ind til Hitli-
sten 2022 på www.berner-sennen.dk
Vedhæft billede af jeres resultatbog eller 
billede af resultatet på Hundeweb samt 
dit og hundens navn og send det hele til 
AKT.dbsk@gmail.com
Resultater opnået i dec. 2022 tæller med 
på hitlisten 2023.
Bemærk venligst at resultater opnået in-
den dec. 2022, men indsendt efter d. 1/12 
2022 vil ikke blive taget med på nogen 
af listerne, for så er rosetterne bestilt for 
2022.
Så husk at sende resultaterne ind løbende 
og inden 1/12 hvert år.

Vognkørsels Tour 2022:
Vognkørsels Touren 2022 er klar til at 
løbe af stablen.
Vi har fået lov til at afvikle vores dag på 
Sjælland på Ballerup/Skovlundes Træ-
ningsplads, ligesom sidste gang vi var 
på Vognkørsels Tour, så det glæder vi 
os meget til. Tak fordi I sprang til - BS 
Lydighed.
Vedr. om I skal medbringe madpakken 
hjemmefra, eller om der vil kunne købes 
lidt på de 3  træningspladser på dagen, 
afhænger af pladsens vanlige tovholdere. 
Derfor bedes I rette henvendelse til de 
respektive pladser.
Hvem det er fremgår af de individuelle 
reklamer, som I finder på www.ber-
ner-sennen.dk bl.a. i kalenderen.
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Stolte Rico Suave Av Sennenlio for sin 
fine vogn.

Vi forventer at dagen vil forløbe ca. såle-
des:
1. Heat/Opstart ved kl. 11 med gene-
rel teori, seletilpasning, tilrækning og 
sammen med praktiske øvelser, kommer 
hunden stille og roligt til at vænne sig 
til vogn, larmende ting, der slæbes efter 
dem osv.
Frokost pause, hvor hundene lige får lov 
til at tænke lidt over hvad de fik vist om 
formiddagen.

2. Heat: Teori omkring de 2 konkurren-
cer i Vognkørsel, som bliver muligt at 
starte i på Hasmark lørdag d. 27/8 2022. 
Arbejdsprøve Begynder, der er med 2 
hjul i en bøjle, men også Arbejdsprøve I.
På Hasmark er disse 2 Arbejdsprøver 
uofficielle, da det endnu kun er muligt at 
starte officielle Arbejdsprøver i Sverige. 

Men med udbredning af Vognkørslen i 
Danmark kunne man jo håbe på vi med 
tiden også kan tilbyde officielle Arbejds-
prøver i Danmark.
Ved ca. kaffetid runder vi dagen af og ved 
denne tid plejer der at være flere hun-
de der stolt, selv trækker deres 2-hjuler 
rundt på pladsen.

Babuscha kaldet Sheeba med sin karet og 
kusk Johnny Rasmussen, fra deres yngre 

dage i 1997.



Dygtige og opmærksomme Ka Limbo´s 
Prisca Precilla til Rally.

Tilmeldingen til Vognkørsel på Has-
mark.
d. 27/8 efter Rally klasserne er færdige, 
stiller vi op til de 2 uofficielle Vognkør-
sels konkurrencer:
Arbejdsprøve Begynder og Arbejdsprøve 
I. 
Programmerne vil blive præsenteret og 
gennemgået på de 3 dage i Vognkørsels 
Touren, så skyld dig at tilmelde dig til en 
af de dage.

Programmerne vil også komme til at 
ligge på www.berner-sennen.dk under 
Vognkørsel, hvis de ikke gør det nu, så 
er de på vej. Men de skal lige skrives om 
fra Svensk til Dansk og godkendes inden 
de kan offentliggøres på hjemmesiden, 
så derfor tager det lidt tid at få det på 
hjemmesiden.

Bagerst er Berlemo´s Aragon og forrest 
Aragon´s far Charlie. Vognen er fra en 
familie i Sønderborg, hvor det nu var 
3. generation, i murerfaget der havde 

vognen til salg, men ikke til hvem som 
helst. Hustruen i familien måtte ikke 
bruge vognen til blomsterkumme for 

muremesteren, men drengene fik lov til 
at overtage den og fører den frem til ære 
og værdighed. Vognen er måske tæt på 

100 år gammel.
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Sæt kryds i kalenderen til:
VognkørselsTour 2022
Lørdag d. 30/4: Vognkørselsdag i Balle-
rup Idrætspark, 2750 Ballerup.
Søndag d. 1/5: Vognkørselsdag på Fyn, 
Dyrgårdsvej 12, 5591 Gelsted.
Lørdag d. 11/6: Vognkørselsdag i Nord-
jylland, Hornevej, 9220 Ålborg Ø.
Hasmark 2022
Lørdag d. 27/8 :Afholdes der officiel Rally 
fra morgenstunden af. Dommer: Maiken 
Egekvist
Om eftermiddagen afholdes 2 uofficielle 
Vognkørselsklasser, nemlig Arbejdsprø-
ven Begynder (med 2-hjul) og Arbejds-
prøve I (med 4-hulet vogn). Dommer: 
Ing-Marie Jonsson fra Sverige.
Søndag d. 28/8: Afholdes officiel LP. 
Dommer: Marianne Jensen

Sponsering til Hasmark.
Vi har stadig meget brug for sponser-ga-
ver, så hvis du overvejer at sponserer – vi 
modtager med kyshånd jeres bidrag, stort 
som småt og vi kan fint modtage gaverne 
allerede nu. Så skriv endelig til akt.dbsk@
gmail.com

Er du vores nye medlem i Aktivitetsud-
valget?
Og så mangler vi stadig dig, som en del 
af vores udvalg. Der er allerede nu for 
mange ideer til rådighed, men vi mangler 
dig, for at kunne nå ud med flere events, 
til gavn for os alle og vores hunde. Så hvis 
du har tid og lyst til at give en hånd med i 
udvalget, i en kortere eller længere perio-
de, vil du gerne være med til at 

beslutte og forme hvad udvalget skal 
arrangere af sjove, lærerige og spænden-
de temadage, så skriv lidt om dig selv og 
send det på mail til akt.dbsk@gmail.com

Vi mangler lige præcis dig til vores hyg-
gelige møder (ca. 4 x årligt) og yderst vel-
fungerende samvær til arrangementerne.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Rufus (Balthazar af Orø) i sit rette ele-
ment
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Det blev starten på vores udstillingsliv
af Helle Hviid Sørensen
I Berner bladet nr 4 - december bragte vi 
denne artikel fra Helle. 
Desværre kom den sidste del af artiklen, 
ved en fejl ikke med, hvorfor den kom-
mer her.
Jeg beklager fejlen - 
Monica

Vi fik vores første Berner Sennen, Vic-
tor, i 2013. Vores opdrætter spurgte om, 
vi havde tænkt os at udstille ham. Og 
jeg tænkte ”hvad er det?”, men efter vi 
begyndte at gå til lydighedstræning med 
ham, erfarede jeg, at der var flere, der 
udstillede deres hunde. Vi talte om, at det 
kunne da være sjovt at prøve.

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

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

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

Vi har altid haft to hunde, og vi blev eni-
ge om, at når vores gamle hund, Simba, 
ikke var her mere, ville vi have en Berner 
Sennen tæve. Og det måtte meget ger-
ne være en vi kunne udstille. Så jeg gik 
i gang med at lede efter en opdrætter, 
som opdrættede sunde hunde med gode 
gener og et dejligt temperament. Hvis vi 
endda kunne være så heldige, at tæven 
også kunne bruges på udstilling, så ville 
lykken være gjort for os.

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

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

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

Så nu var vi nødt til, at finde ud af hvad 
det der Cruft var for noget. Vi fandt ud 
af, at det er en af verdens største udstil-
linger, som afholdes i Birmingham, og 
det var vi da nødt til at prøve. Vi havde 
en fantastisk tur derovre og mødte en 
masse dejlige hunde og mennesker. Vi fik 
ingen placering, men sikke en oplevelse 
vi fik.
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Herefter fulgte en lang periode, hvor hun 
på udstillinger i Danmark stod som den 
evige 2’er, det var da irriterende, men helt 
sikkert også sundt at få armene ned igen. 
Vi prøvede at tage til Tyskland. Det viste 
sig at være en god idé, for der vandt hun 
klassen med cert og CACIB, og vi fik lidt 
selvtillid igen.

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

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

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

Herefter fik Vida hvalpe og udstillingerne 
blev sat i bero for en periode. Vi ville ger-
ne have en tæve efter Vida, men i første 
kuld kom to skønne drenge. Vi prøvede 
igen og denne gang kom to tæver og to 
hanner. Lykken var stor, og det viser sig, 
at tre ud af de fire hvalpe bliver udstillet, 
og alle klarer sig super godt på udstillin-
gerne. 
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Vores han Berner Helbo’s Bobby har vun-
det det han har stillet op til. Begge tæver 
har gjort det kanon godt. De har begge 
vundet, Bertha har stået BIR og alle 3 har 
begge fået meget fine kritikker. 

Vida nåede at udstille 4 gange efter 
hendes sidste kuld inden hun desværre 
fik konstateret leukemi, og vi måtte tage 
den tunge beslutning og give hende fred 
inden hun blev alt for syg. Hun havde det 
godt indtil et par timer før hun fik fred.

Udstilling er for os blevet en hobby. Vi el-
sker at komme afsted, vores hunde syntes 
det er en fest at være i ringen. Vi møder 
så mange søde hunde og deres familier. 

Men det er jo ikke bare at møde op med 
sin hund. Den skal være i god kondition, 
hvilket kan være et stort arbejde i sig selv.
Vi bruger meget tid på at gøre hunden 
klar til udstilling. 

Den bliver klippet under poterne, snabel-
sko bliver fjernet, hunden bliver vasket 
og blowet, der som regel tager omkring 
3 timer hver gang. Og har man en tæve 
skal man regne med, at den smider alt 
pelsen ved hver løbetid.

Men uanset hvad så husk på at I kommer 
med verdens bedste hund og I går hjem 
med verdens bedste hund, uanset resul-
tat og kritik. Det er ikke alle typer vi alle 
sammen kan lide og det samme gælder 
dommeren. 
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Hierarki og lederskab
Af Lene Borggaard Kristiansen

Har du før fået at vide, at du skal være 
øverst og hunden nederst i hierarkiet, 
da din hund ellers tager magten, låser 
køleskabet og inddrager bilnøglerne? Du 
kan glemme alt om begreberne leder-
skab, hierarki, alfa og magt. Din hund 
ligger ikke hvileløst om natten og tænker 
på, hvordan den nu kan overtage magten 
i huset. Det som den beskæftiger sig mest 
med er, hvilken adfærd betaler sig og 
hvilken betaler sig ikke. 

Forældede lederskabsregler
Har du hørt om regler, såsom at du altid 
skal gå ud af døren før din hund, at du 
altid skal sørge for at spise mad før din 
hund, at du ikke må hilse på din hund, 
lige når du kommer hjem, eller at hunden 
aldrig må få en højtplaceret liggeplads? 
Af andre fejlagtige lederskabsprincip-
per kan jeg nævne, at ejeren skal holde 
hunden nederst i hierarkiet, og at du ikke 
skal være så blød men derimod mere 
hård og håndfast overfor hunden, da den 
skal vide, at du er dens alfa eller leder. Jeg 
vil foreslå dig at læse videre og overveje, 
om tingene ikke godt kan hænge helt 

I 1920’erne talte man om et lineært 
hierarki hos høns kaldet hakkeorden, og 
denne forklaring blev ført direkte over 
på at gælde for ulves sociale struktur. Og 
siden ulven var hundens forfader, var 
det oplagt også at overføre teorien til at 
gælde hundeflokke, og husstande hvor 
hunde levede sammen med mennesker. 
Kan vi sammenligne ulve og hunde?

Ulve og hunde er to forskellige arter. Selv 
om ulven er hundens forfader, og selv om 
hunden har ulvetræk, så kan vi ikke sætte 
lighedstegn mellem de to arter. Ulve og 
hunde har forskellig socialstruktur samt 
forskellig adfærd og sprog. Derfor giver 
det næsten sig selv, at vi heller ikke kan 
drage sammenligninger mellem hunde 
og mennesker. 

Mennesker og hunde indgår ikke i et 
fælles hierarki

Jeg støder stadig ofte på illusionen om, 
at hundeejeren tror, at han eller hun skal 
sørge for, at hunden holder sig nederst på 
rangstigen. Men hvis en gruppe af indivi-
der skulle danne et hierarki sammen, skal 
de altså være af samme art, have fælles 
adfærd, sprog og måder at kommunikere 
på. Mennesker vil aldrig kunne bruge 
hundesprog og vise et overbevisende 
overlegent eller underlegent kropssprog 
overfor hunden. 

Hvor stammer lederskabstanken fra?
Ideen om at hunde og mennesker, som 
lever sammen, skulle indgå i et hierarki 
med forskellig social rang, er i sin tid 
opstået på baggrund af en anden teori 
om hakkeorden. 
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Derfor giver det ingen mening at sige, at 
hunde og mennesker har noget som helst 
hierarki sammen. Vi kan altså glemme alt 
om, at vi skal være øverst på rangstigen 
og hundens leder.

Venskab – ikke lederskab
Ulve og hunde kan altså ikke ligestilles, 
og ulveflokke og menneske/hundeflokke 
kan vi heller ikke sætte lighedstegn ved. 
Hvor ender vi så? Efter min vurdering 
giver det meget mere mening at betragte 
hunden som vores ven. En ven respekte-
rer os kun, hvis vi fortjener denne respekt 
og i øvrigt har en god relation hertil. 
Når vi skal opnå hundens respekt og 
samarbejde, må vi vise den, at vi faktisk 
er nogle meget værdifulde individer at 
interessere os for. 

Sådan opnår du hundens respekt og hen-
givenhed:
1.Skab struktur i hundens hverdag ift.       
daglige gåture, børsteritualer, hyggestun-
der mv.

2.Besøg naturen med din hund, træn 
med den og giv den masser af kontakt og 
kærlighed.

3.Lær den de kompetencer, du har brug 
for (vente med at gå over vejen, sidde 
stille mens den får line på osv.) med en 
positiv træningstilgang.

Du har styringen allerede
Selv om du ikke behøver bekymre dig om 
hundens eller din egen plads i hierarkiet 
(fordi sådan et hierarki ikke findes), så 
tænker du måske, at hunden jo ikke skal 
have lov at styre hele showet alene. Jeg 
er helt enig. Men slap bare af, det er jo i 
forvejen dig, som administrerer de fleste 
vigtige ressourcer, som hvornår bliver 
hunden fodret, hvornår skal I ud på tur, 
hvornår skal I træne eller lege, og hvor-
når får hunden kæl og klap. 

Hvad gør jeg så for at få en glad og 
veltrænet hund?
Rigtig meget handler om, hvilken adfærd 
vil du gerne have mere af, og hvilken 
adfærd vil du gerne se mindre af. Hvis du 
gerne vil have mere ro, så snak med din 
hund på tidspunkter, hvor den er rolig. 
Kontakt til dig er jo en vigtig ressource, 
som du indimellem kan bruge til at be-
lønne ønsket adfærd med. 

Hvis du gerne vil have mindre tiggead-
færd ved bordet, så lad være med at give 
denne adfærd så meget opmærksomhed. 
Hvis du gerne vil undgå, at hunden hop-
per op af dig, så undlad at belønne den 
herfor. Du kan selv finde på mange flere 
eksempler i hverdagen.
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Denne artikel er lånt af Lene Borggaard 
Kristiansen fra Hund & Adfærd.

Begrebet lederskab ingen plads i en 
moderne hundeverden
Med denne artikel har jeg givet mit 
bidrag til at aflive myten om, at lederskab 
ikke er et relevant og brugbart emne 
at diskutere, når det kommer til vores 
hunde. 
I hvert fald ikke i den forstand, hvor det 
gælder om at holde hunden nederst på 
rangstigen af angst for, at den skal overta-
ge magten.
Hvis du har levet i den overbevisning, 
håber jeg, at dette stykke har sat gang i 
nogle tanker hos dig som hundeejer og 
måske fået dig til at overveje, om det må-
ske kan forholde sig anderledes.

Harthin's Xenia - sød som sukker

Berner Bessie’s Hortensia (Mira) og 
Berner-Emmas Crazy Little Thing Called Love (Tiago)
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Bernerpladsen Als og Sundeved
inviterer igen i år til sensommertur

Vi er i fuld gang med at planlægge en guidet tur et 
spændende sted lørdag den 10. september 2022 – så 

sæt kryds i kalenderen.
I får flere oplysninger i næste blad. Eller på vores 

facebookside. Vi ses
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Berner Lolland

Det er navnet på en gruppe af berner-
tosser på sydhavsøerne og omegn, der 
mødes ca. 1 gang om måneden til en 
gåtur (Covid -19 restriktionen har dog 
lave nogen uorden her). Gruppen har 
eksisteret i 15 år – selvfølgelig ikke uden 
ændringer i deltagertal. Den er helt ufor-
mel, altså uden betalende medlemskab, 
generalforsamling eller vedtægter. 
Vi har oprette en gruppe på Facebook, 
hvor arrangementerne opslås, og vi har 
som koordinatorer oprette en mailgrup-
pe, så de deltagere, der ønsker direkte 
besked, får en mail.
Alle gruppedeltagerne kan komme med 
forslag til steder for vores ture, og vi 
koordinere, så turenes mål er fordelt i 
området. Turene er normalt på søndage 
eftermiddag og har en varighed på ca. 
2 timer – vi slutter normalt af med lidt 
snak over en kop medbragt kaffe.

Turene har udviklet et godt socialt net-
værk og hundene lære hinanden at ken-
de, så vi kan aftale pasning af hinandens 
hunde, når der er behov. Det er ganske 
hyggeligt, at have en eller to ekstra berner 
i huset nogle dage – vi har selv 2 til hver-
dag.

Og hvordan kommer der så nye deltage-
re? Nogle deltagere kommer efter at have 
læst om gruppen på Facebook. Andre 
deltager efter, at en fra gruppen har kon-
taktet dem f.eks. ved et møde på gaden, 
når der luftes en berner.

I øjeblikket er der 19 deltagere i mail-
gruppen – men bernerejere, der ser vores 
opslag på Facebook, er også velkommen 
til at deltage i vores gåture. Normalt er 
der ca. 10 hunde med på hver tur. Vi 
tager lidt fotos på hver tur og lægger dem 
i fotoalbum på vores Facebookside – så 
der kan I få et indtryk af vores aktivitet

Med venlig bernerhilsen fra 
Karin og Erik Knudsen



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

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

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

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

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

     Medlemsadministrator/
     webmaster/redaktør
     Monica Ø. Rasmussen

   Monica.Oestergaard.Rasmussen@gmail.com

  Bestyrelsen    
  Formand
  Anna Andreassen 
  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
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For yderligere oplysninger og henvendelser kontaktes 
Johnny Rasmussen 20 49 67 77 / 75 92 29 02 Connie Norup 27 79 22 11 

Berner hilsner fra 
Træningspladserne: Nørbølling og Als/Sundeved 

          
 

 

 

 

SKUE KLASSER (Uofficiel) 
Baby klasse: 3-6 mdr. 
Hvalpe klasse: 6-9 mdr.  
Junior klasse: 9-18 mdr. 
Mellem klasse: 15-24 mdr.            
Åben klasse fra: 15 mdr. 
Champion klasse fra: 15 mdr. 
Veteran klasse fra: 8 år. 
*Golf klasse: Fra 3 mdr. 
 
*I golf klassen må du tilmelde hunde med mindre handicaps, du skal 
blot skrive på, hvilke handicaps hunden har. Disse bliver så holdt 
uden for bedømmelse. Det kan f.eks. være tandfejl, haleknæk, eller 
lignende. Det er en mulighed for at komme på udstilling med din 
hund som ellers ikke har mulighed for at udstille. 
 
LYDIGHED (Uofficiel) 
Hvalpe 
Begynder 
LP1 – LP2 og LP3 
 
RALLY (Uofficiel) 
Begynder og Øvede 
Ekspert og Champion 
 
TILMELDINGSPRISER 
Pris pr. klasse 200 kr. for én hund.  
175 kr. for efterfølgende hunde fra samme husstand. 
Golf klasse 125 kr. og veteran klasse gratis 
 
 
 
 
 
Der er fiduspokal til en lydighed- og en rally-berner, som  
også udstilles. 
 
 Vi kårer også bedste golfhund, bedste veteran og 
ældste veteran/berner……               
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Tilmeldingen (inkl. betaling) til skuet skal ske  
senest lørdag den 30. juli 2022. Tilmelding er bindende. 
Vi ønsker én tilmeldingsblanket pr. hund, pr. klasse. 
Tilmelding via Hundeweb – åbnes senere.. 
For at deltage i udstillingen skal hunden være registreret i DKK/FCI, 
gælder ikke for lydigheds- og rally-deltagere. 
Barn og hund tilmeldes på dagen. 
Nummerskilte / startnummer vil blive udleveret på dagen. 
 
 
 
 

 
Ved middagstid 

tænder vi grillen  
Så man kan købe flæskestegsburgere og pølser 

Der er også mulighed for at købe  
sodavand/øl 

kaffe og kage. 
 
 

      TRÆNINGSPLADSERNE I SYD INVITERER TIL 

SKUE I SYD 

Lørdag den 20. august 2022 kl. 10.00  

Træningspladsen Notmark Gl. Skole, Notmark 46, 6440 Augustenborg 

 

Amerikansk lotteri 
med rigtig mange 

præmier 

DOMMERE 
Skue: Tenna Bihlet Dahl 

Lydighed: Kirsten Christiansen 
Rally: Sandra Svendsen 

 

PRÆMIER 
til alle 

tilmeldte hunde 

Husk at vi er på Facebook!! 
Skue i Syd (DBSK) 
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www.bernershoppen.com / /  mai l@bernershoppen.com / /  Tl f . :  61 33 50 49

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

B E S Ø G  W W W. B E R N E R S H O P P E N . C O M  O G  F I N D 
I N S P I R AT I O N  B Å D E  T I L  H U N D  O G  E J E R .
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Antal hvalpeAntal kuld
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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

Harthin's Yves Saint Laurent og Harthin's Z på stranden i Mommark

  Træningspladser



  Udgivelser og deadlines i 2022:  

  Martsnummeret: 1. februar.
  Juninummeret: 1. maj. 
  Septembernummeret: 1. august. 
  Decemberrnummeret: 1. 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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Tykhøjetgårds Krudtugle Isabella en kølig morgen i 
skoven

OBS - nye datoer for deadline 
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Nyt fra udstillingsudvalget
Denne gang er der ikke meget ”Nyt fra 
UU”. Siden sidste Bernerblad udkom, 
nåede vi heldigvis at afholde vores Jule-
udstillinger i Herlufsholm inden Corona 
igen tog fat og vi blev nødt til at udsatte 
udstillingerne, som var planlagte i januar.
 
Vi vil gerne takke alle deltagere for en 
hyggelig weekend i Herlufsholm! Det var 
en dejlig udstilling at afslutte udstillings-
året med, hvor vi i øvrigt fik samlet de 
sidst point sammen til hitlisterne. Tillyk-
ke til jer alle sammen med jeres dejlige 
hunde og de fine resultater. 

I skrivende stund er vi i gang med for-
beredelserne til årets første udstillinger 
i Årslev på Fyn. Vi glæder os til to dages 
udstilling og ikke mindst fejringen af 
2021’s bedste hunde til Hitlistefejringen. 

Vi glæder os til at se jer i det nye år og 
håber at se mange af jer igen på udstillin-
gerne!

Med venlig hilsen, 
UU

Dommerne Gary Dybdall (UK)
 & 

LeeNa Pawlyszyn (UK) 

 BIR og BIM Herlufsholm den 27. no-
vember 20211; 91 tilmeldte hunde. 

Bedst i racen: Bernljungens It’s Pimpim; 
Ejer: Cecilia Mogor, SE

Bedst i modsat køn: Lad’s Norbert Edi-
son; Ejer: Jan Herngren, SE
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Åbenklasse tæver lørdag

 BIR og BIM Herlufsholm den 28. no-
vember 2021; 74 tilmeldte hunde. 

Bedst i racen: Bernljungens It’s Pimpim; 
Ejer: Cecilie Mogor, SE

Bedst i modsat køn: Berner Højgaards     
Harry Hurricane, Ejer Lasse Suhr

 & Gitte Suhr Olsen

BIR og BIM Veteraner Herlufsholm lør-
dag den 27.  November 2021.

Bedst i race veteran: Bernerdalens Lakka; 
Ejer: Inge Bibby

Bedst i modsat køn veteran: Herletta’s 
Jason; Ejer: Berit Bang-Jensen



Nyt fra Avls- & Sundheds-         
udvalget
Vi har følgende på programmet: Fore-
drag om racen og standarden med Regu-
la Bürgi fra Schweiz (på engelsk). 1. maj. 
Se opslag andetsteds i bladet.

22. maj prøver vi at arrangere avlsbeskri-
velse i Middelfart. Når vi har fået sted og 
dommere på plads, kommer der nyt på 
hjemmesiden og FB.

Vi har også andre ting i tankerne, men 
gerne være igennem generalforsam-
lingen, så vi kan se, hvem der sidder i 
udvalget til den tid.

DKK har henvendt sig angående vor 
store andel af kejsersnit i fødslerne. Dette 
skal vi arbejde med. Vi prøver at få holdt 
et foredrag om emnet på Sjælland.

Vi har planer om at bringe flere artikler 
om aktuelle emner i Berner Bladet.

På vegne af ASU
Inge Bibby.

Barney ved en af sine rekreative søer

Falke 10 måneder
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Harthin's Yves Saint Laurent og Harthin's Z i Nørreskoven på Als

Harthin's Z i Nørreskoven på Als
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Den 17. nytårskur i det 
Sønderjyske
Efter 2 års pause pga. Corona skulle vi 
igen mødes til den årlige Nytårskur. I år 
var det 17. gang hvis vi trækker de sidste 
2 års aflysninger fra

Der var tilmeldinger som trofast kommer 
og som dækkede det meste af Sønderjyl-
land og endda også uden for det Søn-
derjyske, skønt at man har lyst til at køre 
”nogle” kilometer for at komme ud i en af 
de mange dejlige skove i det danske land.

Kl. 10 mødtes de forventningsfulde 
deltagere op sammen med deres glade 
Bernere i Gråsten Skov, og vi vækker 
altid positiv opmærksomhed med vores 
smukke hunde.

Tilmeldingen var igen imponerende 
flot - 14 Bernere og 1 Newfoundlænder 
med deres familier Det er en fornøjelse 
med den trofaste opbakning år efter år og 
godt at der stadigvæk er lyst til en gåtur 
mellem jul og nytår.

Vejrguderne viste sig fra den gode side, 
og vi kunne nyde den sidste sne inden 
den forsvandt, så der var lagt op til nogle 
hyggelige timer med masser af frisk luft.

31



I år stod fornyelsen i at der var lavet lidt 
om på ruten, ikke den store forandring, 
men alligevel og det sidste stykke langs 
med Gråsten Slots Sø med kig til slottet 
tager sig altid godt ud. 
Den lange tur varede over 1½ time og 
lidt kortere for nogen. Undervejs gik 
snakken lystigt om løst og fast. Der var 
som det plejer også tid til pauser og de 
hårdt vandrende Berner ejere fik smagt 
på slåensnapsen. 

Duften bredte sig, og de berømte Alsiske 
ringrider pølser og Grethes velkendte 
hjemmelavede flutes blev nydt og sulten 
blev stillet, samtidig med at snakken gik 
lystigt. Tiden gik hurtigt og efterhånden 
begyndte folk at bryde op efter nogle 
herlige timer. 
Dejligt at se at så mange Berner ejere fin-
der tid til at mødes i den travle juletid, og 
får nogle timer sammen med andre med 
samme interesse.

Tak til Jer alle nær som fjern for en dejlig 
dag og håbet er at lysten til at vende tilba-
ge næste gang er til stede. 
Tænker at det bliver onsdag 28. decem-
ber 2022. 

På vegne af Styringsgruppen 
Bernerpladsen Als og Sundeved
Bent

Vel tilbage til ”vores” hytte fik hunde-
ne tørsten slukket, og så fik de lov til at 
slappe af. 
Appetitten og længsel efter de berømte 
pølser var efterhånden ved at være stor, 
og grillen og pølserne kunne ikke blive 
varme hurtigt nok.
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Avls & sundhedsudvalget inviterer til foredrag med 
Regula Bürgi

Regula Bürgi fra Schweiz, stammer fra en gammel 
opdrætter familie og har været med til at lave det 

grønne appendix til standarden.
 Regula er dommer for racen. 

Foredraget bliver holdt på engelsk. 

Sted: Erritsø Idrætscenter. Ved Fredericia. 

1. maj 2022 kl 13.

Tilmelding via www.berner-sennen.dk 
Senest d. 17. april 2022 

33



34

Generalforsamling - hvad og hvorfor? 
Har det noget med mig at gøre?
Dansk Berner Sennen Klub afholder den 
2/4-2022 den ordinære generalforsam-
ling i Middelfart, og det har noget med 
dig at gøre.

Klubben har ca. 500 medlemmer, heraf 
ca. 145 familiemedlemmer. Enkeltmed-
lemskaber har én stemme, mens familie-
medlemskaber har to stemmer til Klub-
bens generalforsamlinger, det betyder, at 
der til Klubbens generalforsamlinger, kan 
møde ca. 650 medlemmer op.

I løbet af de sidste 10 år har mellem 31 og 
56 melemmer mødt op, det er, i gennem-
snit, 9 % af alle medlemmerne, der har 
deltaget i Klubbens generalforsamlinger. 
Derimod ses en stigende tendens i antal 
af fremsendte forslag til Klubbens ordi-
nære generalforsamlinger. Det har den 
betydning, at en relativ lille procentdel af 
medlemmerne, som møder op på Klub-
bens generalforsamlinger, har en relativ 
stor indflydelse på klubben, og dermed 
på os alle. 

Derfor denne gennemgang af hvad en 
generalforsamling er, samt en opfordring 
til alle medlemmer til at bruge jeres ind-
flydelse og stemmeret.

Hvad er en generalforsamling?
En generalforsamling er et møde, der 
afholdes typisk en gang årligt. En gene-
ralforsamling finder sted såvel i virksom-
heder som i klubber og i foreninger. 

På en generalforsamling kan du, som 
medlem, bruge din stemmeret og dermed 
være med til at træffe beslutninger på 
Klubbens vegne.
Dansk Berner Sennen Klubs generalfor-
samling er bestemt af Klubbens vedtæg-
ter. I §11 Stk. 1 står der, at den ordinær 
generalforsamling skal afholdes hvert år i 
marts eller april måned, og skiftevis vest 
og øst for Storebælt.

På generalforsamlingen deltager Klub-
bens bestyrelse, udvalg, hvalpeformidler, 
webmaster, redaktør for Berner Bladet og 
medlemsadministrator, samt alle de med-
lemmer, der har lyst til at deltage. Besty-
relsen, udvalgene og kassereren redegør 
for det forgangne år og for Klubbens 
økonomi.

Efterfølgende vælges medlemmer til be-
styrelsen. Når medlemmerne på en
generalforsamlingen vælger en bestyrelse, 
giver de samtidig bestyrelsen beføjelse til 
at handle på foreningens vegne imellem 
to generalforsamlinger - og med afsæt i 
de aktuelle vedtagelser. 

Bestyrelsens opgave er, at være den øver-
ste ledelse mellem generalforsamlinger-
ne. Det betyder at bestyrelsen først og 
fremmest skal træffe de beslutninger, der 
er nødvendige for foreningens drift og 
udvikling på andre medlemmers vegne.

Endvidere skal der vælges medlemmer til 
Avls- og Sundhedsudvalget.



Skal der træffes andre beslutninger (ud-
over valg af medlemmer til bestyrelsen 
og Avls- og Sundhedsudvalget) på gene-
ralforsamlingen, har du som stemmebe-
rettiget medlem stemmeret, og den kan 
du bruge på generalforsamling, hvis du 
vil.

Det kan være, at bestyrelsen finder det 
nødvendigt eller at 1/3 af de stemmebe-
rettigede medlemmer indgiver skriftlig 
anmodning herom med angivelse af de 
emner, der ønskes behandlet jf. Klubbens 
vedtægter §14. På en ekstraordinær ge-
neralforsamling behandles kun de emner, 
der er dagsordensat i indkaldelsen. Til 
den ekstraordinær generalforsamling kan 
der indkaldes med tre ugers varsel.

Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er 
Klubbens årlige generalforsamling. Her 
bliver en fast dagsorden behandlet. Dags-
orden og dens punkter er bestemt af §12 i 
Klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Forelæggelse af formandens beret-

ning til godkendelse.
5. Fremlæggelse af udvalgsberetninger.
6. forelæggelse af det reviderede regn-

skab for klub og forskningskonto til 
godkendelse og ansvarsfrihed (de-
charge).

7. Budgetbehandling, herunder evt. 
fastsættelse af kontiengent.

8. Behandling af indkomne forslag
9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse, 

suppleanter, avls og sundhedsudvalg 
og suppleanter hertil.

10. Valg af to revisorer og en revisorsup-
pleant,

11. Eventuelt

Indkaldelse
Alle medlemmerne modtager årligt en 
invitation til Klubbens ordinær gene-
ralforsamling. Bestyrelsen indkalder jf. 
Klubbens vedtægter §11 stk. 2 skriftligt 
til denne med mindst otte ugers varsel.

På Klubbens generalforsamlinger er alle 
medlemmer i udgangspunktet velkomne, 
men for at kunne stemme til generalfor-
samlingen skal medlemmet have været 
medlem af Klubben siden 31/12 sidste år. 
Dette er bestemt af Klubbens § 5 Stk. 3. 
Ligeledes er det bestemt i samme para-
graf at et familiemedlemskab giver to 
stemmer.
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Tiden inden den ordinær generalfor-
samling
Som beskrevet ovenfor, skal indkaldelsen 
skal udsendes mindst otte uger før den 
ordinære generalforsamling. Udover tids-
fristen for indkaldelsen til den ordinær 
generalforsamling (GF),
findes der mange andre tidsfrister (se 
nedenstående figur).

Ekstraordinær generalforsamling
Du kan, som medlem, også blive indkaldt 
til en ekstraordinær generalforsamling. 



Bestyrelsen består af syv medlemmer, 
mens Avls- og Sundhedsudvalget består 
af fem medlemmer. Alle er valgt for en 
to-årig periode. 
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Kandidatur
Kandidatur til bestyrelsen og Avls- og 
Sundhedsudvalget skal være Klubbens 
formand eller sekretær i hænde senest 
syv uger før den ordinære generalforsam-
ling jf. Klubbens vedtægter §11 stk. 4.

Hvem kan stille op?
Alle medlemmer, som har lyst til at være 
en del af bestyrelsen eller Avls- og Sund-
hedsudvalget, kan indtil syv uger inden 
den ordinær generalforsamling indsende 
deres kandidatur, dvs. en lille beskrivelse 
af sig selv og grunden til at man stiller 
op. Kandidaturene udsendes sammen 
med resten af generalforsamlingsmateri-
alet til alle medlemmer senest 21 dage før 
ordinær generalforsamling jf. Klubbens 
vedtægter §11 stk. 5.

Er der flere kandidater end pladser på 
valg, udsendes kandidaturene til sammen 
med resten af generalforsamlingsmate-
rialet til alle medlemmer sammen med 
stemmesedler. Denne handling kaldes for 
en urafstemning. De kandidater, der får 
flest stemme vælges ind i bestyrelsen eller 
Avls- og Sundhedsudvalget, de der har 
fået færrest stemmer opfordres til at blive 
suppleanter.

Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på den 
ordinære generalforsamling, skal være 
Klubbens formand eller sekretær i hænde 
senest syv uger før generalforsamlingen 
jf. Klubbens vedtægter §11 stk. 3.

Hvilke forslag kan man sende til be-
handling på Klubbens generalforsam-
ling?
Først og fremmest alle forslag, som ved-
rører ændringer af Klubbens eksisterende 
vedtægter. Vedtægtsændringer kan kun 
vedtages med en majoritet på 3/4 af de 
på generalforsamlingen repræsenterede 
medlemmer. Ydermere træder vedtægts-
ændringerne kun og først i kraft, når de 
er godkendte af DKK jf. Klubbens ved-
tægter §13 stk. 2.



Udvalget vil arbejde med forslaget. 
Opveje fordele og ulemper, samt belyse 
de økonomiske konsekvenser for Klub-
ben. På baggrund af Udvalgets vurdering 
træffer bestyrelsen en afgørelse om ved-
tagelse og implementering af forslaget. 
Forkastes forslaget kan medlemmet eller 
gruppen af medlemmer prøve forslaget 
på en generalforsamling. Selvom Ud-
valget og bestyrelsen har vurderet at 
forslaget ikke er til gavn for Klubben og 
medlemmerne, kan det være, at flertallet 
af medlemmerne på en ordinær
generalforsamling ser det anderledes 
eller har ændringer til forslaget, som gør 
forsalget gavnligt for Klubben og med-
lemmerne.
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For det andet: emner, som er vedtaget 
på tidligere generalforsamlinger, og som 
man ønsker ændret. Har generalforsam-
lingen i år 20xx vedtaget X, skal der en ny 
generalforsamlingsbeslutning til for, at X 
ikke længer er gældende.

For det tredje: alle andre forslag. For alle 
andre forslag er der både en kortere og 
en mere smidig vej. Har ét eller en grup-
pe medlemmer et forslag til indførelse 
af noget eller ændring af noget mv, kan 
man skrive til det relevante udvalg og/
eller bestyrelsen.

Processen for forslag er illustreret i nedstående figur:



Afstemninger
Afstemning på generalforsamling sker 
ved simpel, relativt stemmeflertal jf. 
Klubbens vedtægter § 13 stk. 1.

Afslutningsvis
Til den ordinære generalforsamling 
takker Klubben alle de afgående med-
lemmer af de forskellige udvalg. Nogle år 
fejres medlemmer, der har gjort en stor 
indsats for Klubben med æresnåle. Der-
udover kan der opstå spændende samta-
ler under punktet Eventuelt, hvor mange 
og forskellige meninger mødes. 
Slutteligt vil Klubben opfordre alle 
medlemmer til at deltage i Klubbens 
generalforsamlinger. Til at møde alle de 
medlemmer, der udgør udvalgene og 
bestyrelsen, og til at gøre sin indflydelse 
gældende.   

Dansk Berner Sennen Klubs vedtægter 
findes på Klubbens hjemmeside: http://
berner-sennen.dk/klubben/vedtaegter/
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Alle rettidigt indkommende forslag 
udsendes sammen med resten af gene-
ralforsamlingsmaterialet til alle med-
lemmer samt en vurdering, der belyser 
forslagenes organisatoriske, økonomiske 
og juridiske konsekvenser for Klubben, 
så alle medlemmer kan træffe et valg på 
en oplyst baggrund. 

Lad´s Peter Pan

Nala
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Tilmelding til klubbens 
ordinære generalforsamling

Materialet til den ordinære 
generalforsamling findes også på

 Klubbens hjemmeside, hvor det er
 muligt at tilmelde sig til den ordinære 

generalforsamling.

Tilmeldingen er ikke bindende, men 
udelukkende af hensyn til indkøb af 

mad og drikkevarer.



Afsender
Dansk Berner Sennen Klub
Ebeltoftvej 27, 8410 Rønde


