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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Et bestyrelses år er nu nået til enden og lige
straks afholdes årets generalforsamling i Slagelse. To bestyrelsesmedlemmer har valgt at stoppe, et enkelt medlem er på valg og nye kandidater har meldt sig på banen, så endnu engang får
klubben en ny bestyrelse. Efter sidste års generalforsamling, hvor der kom to nye medlemmer
i bestyrelsen og to nye suppleanter, skulle den
nye bestyrelse bruge tid på at finde hinanden og
finde ud af hvordan det fungerer at stå for sådan
en klub. Mens det stod på begyndte vi at ordne
nogle småting, som vi syntes skulle på plads, for
at have styr på fundamentet og have god samvittighed til at rykke derfra. Alt det arbejde har
foregået i kulisserne og er ikke noget man som
menig medlem lægger mærke til, men gøres skal
det og det er gjort.
I årets løb har Berner bladet fået et face-lift og ny
redaktør, en ny velkomstfolder er lavet og trykt,
aktivitetsudvalget er genopstået og har afholdt
deres første rally og LP-prøver samt trænerseminar, avls- og sundhedsudvalget har afholdt
et endags seminar og det første avlsbeskrivelses
arrangement i Dansk Berner Sennen Klub og udstillingsudvalget afholdt igen i år en forrygende
klubudstilling, denne gang med fællesspisning
og veteranparade. Alt det er vi i bestyrelsen meget stolte af og vi værdsætter det store arbejde
der bliver lagt i det hele og det håber vi også
klubbens medlemmer gør.
Et stort og tidskrævende projekt som vi har arbejde intenst på, er en ny hjemmeside til klubben. Det har været en proces der skulle tænkes
godt igennem, for når der skal en ny hjemmeside
til, så skal den fungere og det skal den gøre i
mange år. Der er blevet kigget på mange forskellige tilbud, og hver gang skulle pris, funktioner
og vedligehold vurderes og sammenlignes. Endelig fandt vi det tilbud der matchede vores krav
bedst, og i skrivende stund er vi ved at redigere

og sætte op på den nye hjemmeside. Valget faldt
på det samme system som Dansk Kennel Klub
opererer i, fordi den ud over at opfylde de andre
krav til en ny hjemmeside, blandt andet med tiden vil kunne kobles op på hundeweb. Den er
nem at vedligeholde og ændre og der kan oprettes administratorer til forskellige dele af siden
og derved kan den holdes nemmere ved lige end
den gamle side.
Når det her er på plads glæder vi os til at tage fat
i nye projekter i det nye år, sammen med de nye
kræfter der kommer til. Har man selv tid og lyst
til at give en hånd med i klubregi, så kontakt endelig det pågældende udvalg, eller bestyrelsen,
så formidler vi kontakten.
Vi vil vores klub og ikke mindst vil vi vores dejlige race.
På bestyrelsens vegne
Louise

Elmebjerg’s Magic Gaja og
Elmebjerg’s Magic Hotter 8 uger
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Nyt fra redaktøren / Nyt fra sponsorudvalget

Nyt fra redaktøren / Nyt fra sponsorudvalget
Så blev det endelig forår og sikke flot det er startet.

flere – så skal du ikke gemme dine gode billeder
og videoer.

For et par numre siden opfordrede jeg alle jer
medlemmer til at sende billeder ind til vores
klubblad. Til forrige blad og til dette nummer har
14 medlemmer indsendt billeder – og selv om der
er nye der sender ind, så er der stadig plads til

Husk at vi ofte sagtens kan bruge billeder taget
med mobiltelefoner til billederne inde i bladet –
mens det til forside og bagside kræver at billedet
er taget med et rigtigt kamera.
Mange hilsner Nefer

Nyt fra sponsorudvalget
Sponsorer søges til lotteri på klubudstillingen
i Otterup!
Vi søger sponsorater til vores traditionelle lotteri
på klubudstillingen, så hvis I vil støtte lotteriet
til årets klubudstilling, er det ved at være tid til
at melde, om I har nogen præmier. Send en mail

Berner Emmas Jalthe Amarone d’Italy
elsker strandlivet
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til Rikke Mollerup på berner_azuro@hotmail.
com eller Louise Kloster på hoffi_lou@hotmail.
com - gerne snarest, men blot senest d. 15. maj
(så jeres navn kan komme i kataloget til udstillingen), hvis I har noget at bidrage med.

Sennetta´s Columbo aka Frodo
hoppede, sprang og dansede sig
helt til semifinalen i dette års
Show of Winners

Still going strong

Still going strong
Hvem er den længst levende berner i danmark?

Er din hund ny på sgs listen

Er din hund fyldt 9 år, så tilmeld den ”Still going
strong” listen
Skriv til:
Lise Kjær, Skolegade 17, 8723 Løsning,
tlf. 40842048, kontakt@kennel-kjaer.dk

Vi vil gerne hylde vores gamle
bernere på sgs listen, så alle
jer med hunde på listen opfordres til at sende billeder ind.

Husk at oplyse hundens stambogsnavn, stambogsnr, fødselsdag og forældrene med stambogsnr. også.

Født

Køn

Navn

Troværdighed af denne liste
er vigtig, husk derfor også
at afmelde hunden, når den
ikke er længere.

Far

Mor

14.08.2000 Tæve Bermoscow’s Miss
Anastasiya
04.05.2002 Tæve Augusta
06.09.2002 Tæve Tertzo’s Moondance
22.09.2002 Han Apollo
29.09.2002 Han Ber Moscow’s Kjartan

Macis Kempe-Dansk

Bersennas Scarlett

Amordoro’s Victororry
Tertzo’s Lady Killer
Tertzo’s Zachi
Sennetta’s Sixten

29.09.2002

Sennetta’s Sixten
Duevang’s Nerman

Minnie
Pettra v. Lehnwäldli
Duevang’s Maggie Mae
Ber Moscow’s Miss
Anastasiya
Ber Moscow’s Miss
Anastasiya
Von Pedersen’s Freja

Tertzo’s Lady Killer

Tertzo’s Zalli

Kuno Vom Ecke –
Manns – Hof
Kohavens Cæsar

Duevangs Majken

Garibaldi Cierne
Kralovstvo
Tertzo’s Timba
Tertzo’s Timba
Festus Vom Bergfelder
Land
Kabi’s Shannon
Kohavens Cico

Enulla Regeta

Maglód-Falvi Iq Joker
Junior

Favitea’s De Merlot

13.03.2003

Tæve Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Tæve Von Pedersen’s Rippa
Bianca
Tæve Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Tæve Duevangs Rosa

27.06.2003

Han

27.10.2002
13.11.2002

Tertzo’s Miraculix
(Martell)
08.09.2003 Tæve Harmony Regeta
29.11.2003
29.11.2003
07.02.2004

Han
Han
Han

13.05.2004
19.05.2004

Tæve Euro Kensen Edna
Han Von-Pedersen’s Urquell
Kaizer
Tæve Favitea’s Nanett

26.07.2004

Tertzo’s Sibelius
Tertzo’s Bellman
Lille Strand’s Holger

Tertzo’s Pallas Athene

Pettra v. Lehnwäldli
Pettra v. Lehnwäldli
Fenholt’s Java
Mibu Ciana
Von Pedersen’s Fiffi
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Still going strong

Still going strong
Født

Køn

Navn

11.08.2004       Tæve Hansennen’s Omega
05.09.2004 Tæve Bernerhøjen´s Gitane
15.09.2004
12.10.2004
12.10.2004
27.02.2005
21.04.2005

Han

Valiant Des Hautes
Vernades
Han Aslaug’s Max Mac
Corfitzen
Han Aslaug’s Maximilian
Tæve ZuiZui’s Gucci
Han Team Adam’s Albert

05.05.2005 Han Hansennen’s Pilatus
05.05.2005 Tæve Hansennen’s Pepsi
08.06.2005 Han Lusennas Django
(Balder)
28.06.2005 Tæve Sille
11.07.2005 Han Favitea’s Prince Pingo
27.07.2005

Tæve Dörte vom BlumbergLand (Nanna)
28.08.2005 Han Aristo Bernese Coby
12.10.2005 Han Tertzo´s Mambo Dancer
(Santos)
27.09.2005 Han Bernerhøjen’s Laser
31.10.2005 Tæve Kupsen’s Curie

Mor

Maglód-Falvi IQ Joker
Junior
Tannhauser Des hautes
Vernades
Tannhauser Des hautes
Vernades
Macis Enzo

Hansennen’s Gaio

Macis Enzo
Tertzo’s Timba
Hansennen’s Jackpot

Aslaug’s Labre Laura
Nana’ Queenie
Von-Pedersen’s Nice
and Easy
Hansennen’s Chiquita
Hansennen’s Chiquita
Donar v. Bärnerhof

Duevang’s Nerman  
Duevang’s Nerman  
Allie

Jeba
Tertzo’s Tippy
Bernerhøjen’s Atlas
Kupsen’s Tosca

Tæve Vipsennen Zindy

26.11.2005

Tæve Bernerhøjen´s Ophelia

26.11.2005

Han

Bangshåb’s Bogart

01.12.2005
01.12.2005
05.12.2005

Tæve Aslaug’s Nutella
Han Aslaug’s Nutaraq
Tæve Ber Moscow’s Janis Joplin
’mcgee’
Han Ber Moscow’s
Pontoppidan
Han Bel Royals Alim (Bazzo)
Tæve Yepa’s Bianca

16.01.2006
38756

Relax Des Hautes
Vernades
Aslaug’s Labre Laura

Vollenweider’s Bastian
Tertzo´s Lanzo jr.

08.11.2005

Bernerhøjen’s Owen

Tertzo’s Yalta

Von-Pedersen’s Jalthe
Amordoro’s Babs
Maglod-Falvi IQ Joker
Favitea’s Lamonique
Junior
Julius vom Vogtlandhof Gunda V. Alten Holz

Bangshåb’s Bogart
Jowisz Z Deikowej
Doliny
Knucklehead Av Lee
Armand
Bangshåb’s Bogart

05.12.2005
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Far

Möllelyckans Hamlet
Möllelyckans Hamlet
Ponto
Ponto
Vollenweiders Samson
Favitea’s Florian

Duevang´s Qvinnie
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Aslaug’s Labre Laura
Aslaug’s Labre Laura
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Bel royals Zenobie
Von’Pedersen’s Rosita

Billeder

Billeder

Den godmodige Sund Brusgaards Jack finder sig i at børnene
pynter ham. Madeline mente han skulle være ”hunde konge”

Harthin´s Precious Kasper 15 uger

Lenesberner Prince Uno ca 3 uger gammel

PA-DI Sinclair’s I’m son of Taboo (Odin)
– Strandtur ved Fjellerup

Nice Leckei van de Klaverhoeve i fuld firspring
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Som man har kunnet læse på vores hjemmeside,
er det nu muligt at tilmelde i en ny klasse til
rally.
Klassen kaldes junior-rally. Hvis du vil læse
mere om reglerne for at deltage i klassen, kan
du se mere på DKK´s hjemmeside. Det er muligt
at tilmelde klassen til årets prøver på Hasmark.
Husk at du allerede nu kan tilmelde officielle LPog rally-prøver på Hasmark.
Den endelige form på vores trænerseminar er
ved at være der. Vi har igen valgt at gøre noget
af dagen åben for alle medlemmer, så så mange som muligt kan få lov at nyde godt af Karen
Frost´s foredrag.
Den første del af dagen er stadig forbeholdt trænerne fra træningspladserne rundt omkring, og
her vil Karen snakke om stress hos hundene i
forbindelse med træning.
I den forbindelse har vi brug for et par hunde
som stresser meget, når de er til træning. Det
kan være hanhunde der gør udfald mod andre
hanhunde, hunde der bider i snoren, bukseben,
arme etc, hunde der gør – vedvarende, hopper

Harthins Percival Albus
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op ad alt og alle, hunde der er ”ukontaktbare”,
o.s.v. Har du en sådan hund, og kunne du tænke
dig at være figurant med din hund på dagen,
så send en mail til hannebank@stofanet.dk og
fortæl lidt om din hund og Jeres problem. Det
skal ikke betragtes som en adfærdskonsultation, men en mulighed for at give trænerne nogle
værktøjer til at hjælpe hundeejerne ude på pladsen. Får du ideer til at få løst problemet er det en
dejlig bonus. Hundene vil blive udvalgt i samarbejde med Karen.
Senere på dagen bliver der et åbent foredrag for
alle, hvor Karen vil fortælle om stimulering og
socialisering af hvalpe, fra første dag hos opdrætteren, og til de kommer ud i deres nye hjem.
Karen vil komme omkring ”The biosensor program” som hun selv benytter på eget opdræt.
Nærmere om tid og sted følger, men datoen ligger fast til d. 3/10 2015, et sted på Sjælland.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage i
dagen. Det hele afsluttes med fælles aftensmad.
Aktivitetsudvalget
Hanne

Harthins Next to Nicole (Nuga)
Nyder en dejlig forårsdag ved Vesterhavet

Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget
Kommende udstillinger
Den 25. og 26. april 2015 i Roskilde
Roskilde Dyrskueplads, Darupvej, 4000 Roskilde. Dommer om lørdagen er Ricky Lochs-Romans NL og søndag Wenche Eikeseth, NO.
(Dansk Kennel Klub Udstilling)

Den 6. juni og den 7. juni
Dansk Berner Sennen Klubs udstilling
Adressen til dette arrangement er Hasmark
Strandcamping, Strandvejen205, 5450 Otterup.
Dommere vil være Helge Werner Hagen, NO og
Søren Wesseltoft, DK.

Årets Klubudstilling i Otterup lørdag d. 6. juni
og søndag d. 7. juni
Lørdag begynder eksteriørudstillingen og lydighedsprøver.
Om eftermiddagen afholdes Barn og Hund konkurrencer. Det er, som navnene antyder, børn,
der viser deres formåen med hundene frem i udstillings ringen, samt Veteranparade.
Søndag er der igen eksteriørudstilling samt officielle og uofficielle Rallyprøver
Det er en weekend i hundenes tegn og hyggens
tegn og selv ikke engang silende regn formår at
ødelægge den gode stemning på årets klubudstilling.

Generel orientering
Dommere er Helge W. Hagen fra Norge og Søren
Wesseltoft fra Danmark. Adressen er Hasmark
Strand Camping, Strandvejen 205, 5450 Otterup.
Fredag d. 5. juni er der mulighed for at sætte
udstillingstelte op fra kl. 17.00 og i umiddelbart
forlængelse af teltopsætningen (ca. kl. 18.30)
har bestyrelsen arrangeret fællesspisning.

Tilmelding til Udstilling:
Det er vigtigt at være opmærksom på at det er en
dobbelt udstilling, hvor man kan udstille begge
dage, eller kun den ene af dagene – efter eget
valg.
Skal hunden udstilles begge dage tilmeldes separat, både lørdag og søndag.
Tilmelding skal ske online via Dansk Kennel
Klubs hundeweb.

Barn og hund konkurrence:
Vil foregå lørdag eftermiddag når bedømmelserne er slut. Denne konkurrence er som navnet
antyder, børn, der viser deres formåen med deres hund frem i udstillings ringen.
Tilmelding sker på dagen – gratis.

Lydighedsprøver – LP lørdag d. 6. juni.
Igen i år er der selvfølgelig officielle LP prøver
om lørdagen. Vi håber, at der igen i år vil være
rigtig mange som stiller op. Dommer i år er Erhard Jørgensen.
Tilmeldinger foregår elektronisk via hundeweb
og der er åbnet for tilmelding. Der kan stilles op
i LP1, LP2 og LP3.
De på dagen opnåede LP resultater vil automatisk blive registreret på dette års hitliste og ligeledes i DKK.
Hvis din hund har mulighed for at blive DKLPCH
på dagen, skal du huske at skrive det på tilmeldingen eller henvende dig til Lise Kjær.

Rally lydighed søndag d. 7. juni.
Søndag vil der være både en officiel rally prøve
samt en uofficiel rallyprøve efterfølgende. I år er
vores dommer Susann Wheadon.

Se indbydelse / tilmelding til fællesspisning fredag side 11.
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Nyt fra udstillingsudvalget
Også her skal du huske at give besked hvis din
hund på dagen kan blive Rally Champion.
Tilmelding til den officielle Rally prøve foregår
via hundeweb og der er allerede åbnet for tilmelding.
Sidste frist for tilmelding til udstillingerne,
lydighed og officielle rallyprøver i Otterup
er den 4. maj 2015 kl. 23:59.

Veteran Parade
Veteranhundene er noget helt særligt og vi glædes på hver udstilling, over at se veteraner, som
deltager. Vi er sikkert mange, der får en lille
klump i halsen, når vi ser en glad veteran i ringen.
På vores klubudstilling i Otterup vil vi lave et
indslag, for at hædre vore dejlige veteranhunde
i klubben - VETERAN PARADEN. Vi håber at
se rigtig mange hunde - både de som ikke plejer
at komme på udstilling og de som vi glæder os
over på udstillingerne. Vi håber de vil møde op
og deltage i paraden, så det bliver et rigtig festligt indslag.
Arrangementet vil finde sted umiddelbart efter
at bedømmelserne i ringene er færdige lørdag
eftermiddag.
Der vil være en roset til alle veteraner der deltager samt en hæderspræmie til den ældste veteran i VETERAN PARADEN.

Annoncer/ stande:
Der er mulighed for at opstille stande på udstillingsområdet.
Prisen for en stand for hele perioden, er på 400
kr. Henvendelse til Udstillingsudvalget inden
udstillingen.

Overnatning og forplejning:
Udstilling afholdes på Hasmark Strand Camping
og ønsker man at overnatte skal man selv tage
kontakt til Hasmark Strand Camping, vedr. leje
af teltplads, hytte, campingvogn eller plads til
egen campingvogn.
Hasmark Strand Camping
Tlf: +45 64 26 62 06
E-Mail: info@hasmark.dk
www.hasmark.dk

Frokost
På camping pladsen forefindes en restaurant og
der vil være en bod på pladsen med forskellig
mad og drikke.

Restaurant Freja (beliggende på Campingpladsen)
Der kan bestilles bord i restauranten, og det er ligeledes muligt at bestille middagen som take away.
Ved bestilling og spørgsmål om menuer, åbningstider, m.m. henvendelse til restauranten på
telefon: + 45 31 73 70 72

Middag i restauranten Lørdag aften.

Tilmeld jer allerede i dag - det er helt gratis at
deltage.

Lige som sidste år er der nogle aktive bernerfolk
der har taget initiativ til et privat arrangement
med fællesspisning, for alle der har lyst, i Valhalla lørdag aften kl. 18.00.

Se indbydelse / tilmelding til veteranparade på side 12.

Se indbydelse / tilmelding til fællesspisning lørdag på side 11.
Udstillingsudvalget ønsker alle
en god Påske og et dejligt forår.
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Fællesspisning på Hasmark fredag den 5. juni

Fællesspisning på Hasmark fredag den 5. juni
I forbindelse med teltopsætningen fredag den 5.
juni 2015, vil klubben arrangere fællesspisning,
hvis der er nok tilslutning. Fællesspisning vil
foregå kl. 18.30 efter teltopsætningen.

Dette er en forhåndstilmeldelse, så du skal IKKE
betale før vi ved, hvor mange der vil deltage.
(Du vil få en mail umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist).

Menuen består af skinkesteg, grillpølser, kartoffelsalat, salat, flutes og dressing og prisen er 50
kr. pr. person.

Sidste tilmeldingsfrist for forhåndstilmelding:
30. april 2015 og sendes pr. mail til:
Louise Lauridsen - hoffi_lou@hotmail.com. Opgiv navn og antal personer

Til spisningen medbringes drikkevarer til eget
forbrug, samt tallerkner og service. I må også
meget gerne medbringe bord og stole.

Fællesspisning på Hasmark lørdag den 6. juni
Kære BernerVenner der deltager på Hasmark
Klub Udstilling 2015

Bemærk: I år kan man betale for sin tallerken
og købe drikkevarer allerede fra kl. 17.30

Vil du/I igen i år slippe for madlavning og særligt opvasken efter en laaaang festlig dag på
udstilling, så er der igen i år mulighed for at tilmelde sig til:

Tilmelding til Pia & Søren Hedegaard på mail:
piahedegaard@webspeed.dk senest tirsdag den
2. juni 2015

Fælles spisning i VALHALLA kl. 18

Vi glæder os til at se jer

Campingfætter Sonny har lovet lækker buffet til
en pris af kun …

De varmeste hilsner
Pia & Søren

Voksen 159 kr.
Børn fra 2 – 12 år 79,50 kr. (eller 1/2 pris)
Børn under 2 år 49 kr.
Drikkevarer købes ved siden af!

Bernershoppen
www.bernershoppen.dk
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at komme og vise din "gamle”
¤”Veteran Paraden”
ÞǤʹͲͳͷ¤ 
ʹͲͷǡͷͶͷͲ

     

Vi afholder vores årlige klubudstilling i weekenden 6-7 juni, og i den forbindelse vil vi
meget gerne vise vores ældre bernere frem.
Derfor henvender vi os til dig, som har en ældre berner på 8 år eller mere, gående
derhjemme og hygger sig sammen med dig. Den har måske aldrig været på en udstilling,
så vi vil meget gerne invitere dig til at komme og vise din hund frem på vores ”Veteran
Parade” . Her vil vi hædrer den ældste fremmødte hund . Arrangementet vil finde sted
umiddelbart efter at bedømmelserne i ringene er færdige og vare ca. 1 time. Tidspunktet
vil blive tilsendt når vi kender antallet af tilmeldte.
Det har intet med en udstilling at gøre, det er ren hygge, og der er naturligvis rosetter til
samtlige deltagere.
Selvom din hund har været udstillet, er I naturligvis meget velkomne alligevel.
Vi håber at se Jer, og ser frem til en hyggelig dag, i godt selskab

____________________________________________________
Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 11. maj 2015 og sendes på mail til
Kurt Thomsen: kurt@favitea.dk
Tilmelding til Veteranparaden
Navn:______________________________________________
Hundens navn:_______________________________________
DKK nr.:____________________________
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Hitlisten pr. 8. februar 2015

Hitlisten pr. 8. februar 2015
Hanner

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
07810/2009
00771/2014
08843/2009
07776/2008
05886/2014
20134/2011
02873/2007
00466/2013
01985/2012
21220/2008
10440/2014
16074/2013
07555/2012

Sennetta´s Colombo
Harthin´s O´Neill
Maroussia Otzo King Of Forest
Caio
Prima-Sennens Dexter Of Kimberly
Koeman van´t Stokerybos
Ber Moscow´s T-Riki Tiki Tavi
Tjofselinas Z Derio
Berner-Emmas Happy Hour Humle
Pa-Di Sinclair´s Eternity
Nice Leckei Van De Klaverhoeve
Franco Nero Carallsa
Aslaug´s Pingo Pang-Go Cuda

63
44
40
35
33
32
26
26
21
19
19
17
15

3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3

Nicole Hecksher
Anni Smedsgaard
Mona B. Jensen & Finn Katberg
Lone Yde & B. Rasmussen
Preben Mikkelsen
Janne Klitgaard Andersen
Sheila Hornstrup
Mona B. Jensen & Finn Katberg
Karin Nielsen
Lasse Olsen
Bent Jacobsen
Gitte Nielsen
Heidi og Mads Dahl Jensen

3 Helle & Hans Peter Sinclair
3 Peter, Anne & Maria
Harthin Andersen
3 Susanne Randløv Petersen
3 Karina & Per Børglum Knudsen
3 Helle & Hans Peter Sinclair
3 Pia Skaarup Larsen
3 Christina Basbøll
2 Henriette Poulsen
3 Karin Nielsen
3 Inge Bibby
2 Maya Wulffsberg
2 Per og Susanne
Randløv Petersen
2 Christina Basbøll
3 Henriette Poulsen

Tæver
15044/2006
12201/2011

Pa-Di Sinclair´s Babette
Harthin´s Nobody Like Nathalie

47
38

05893/2014
16253/2013
04448/2014
06460/2008
07782/2008
18139/2010
17041/2008
11213/2013
17291/2013
18146/2004

Prima-Sennen´s Duchess Of Kimber
Kjær´s Money For Nothing
Bernerdalens Miss Madeleine
Lady Xiera´s Shelly
Carolina
Lady Xiera´s Impala
Berner-Emmas Babette
Bernerdalens Lakka
Tutti Frutti Hala-Bala
Hansennen´s Omega

38
35
32
31
30
28
26
26
24
20

16473/2011
15549/2012

Tertzo´s Kazuya Kenta
Lady Xiera´s Montoya

18
16
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Hitlisten pr. 8. februar 2015 / Nye champs
Veteranhanner
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2015)
02873/2007
02589/2007

Ber Moscow´s T-Riki Tiki Tavi
Zolo Vom Oberholzer Forst

26
2

2 Sheila Hornstrup
1 Linda Pilgaard Skov

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2015)
15044/2006
18146/2004
22021/2005

Pa-Di Sinclair´s Babette
Hansennen´s Omega
Vipsennen Zindy

47
20
2

3 Helle & Hans Peter Sinclair
2 Per og Susanne Randløv Petersen
1 Vivi Petersen

Nye champs

 a-Di Sinclair’s Babette blev på årets første
P
udstilling Klub Veteran Champion
14

 y Dansk Champion i Nyborg
N
– Maroussia Otzo King of Forest

LP – Hitliste 2015 / Rally Hitliste 2015
LP – Hitliste 2015

LP – Hitliste 2015

LP1
Nr.

Hund

Fører

Point

1

Kjær´s Dancing With Charlie

Joanna Gram Mandau

164,5

Rally Hitliste 2015
Rally Begynder
Nr.

Hund

Fører

Point

1

Effenson Rider Carallsa (Cocio)

Birthe Post

99

Rally Øvet
Nr.

Hund

Fører

Point

1

Hansennen´s Chianti

Vian Mylstrup

100

Berner-Emmas Grand Gismo

Kjær’s Evita på 4mdr. er barnepige for
4 uger gamle hvalp

15

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
STATISTIK 2014
HD/AD/OCD
Sidste år havde vi en flot stigning i antal fotografering – men desværre er det faldet igen til
standard niveauet. Der er lige mange HD som
AD fotografering. Det kan være en opfordring til
at flere vil lade deres hunde fotografere, således

vil vi få et større og bredere billede af vores hundes hofte og albue tilstand.
Det er ikke et krav, at lade sin hund OCD fotografere. Cirka halvdelen af de fotograferede i år
lader også hunden blive OCD fotograferet.

HD-fotografering

Athos skal være far”, 2 år og 2 måneder
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Kennel Kjær Love over Gold called Loulou
– ved Henne Mølle Å

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
AD-fotografering

OCD - fotografering

Registrering og overførelser
Der er blevet registeret 26% flere bernere end
sidste år, som var det laveste antal i 25 år. Skønt
med en stigning. Vi er i skrap konkurrence med
ikke stambogsførende klubber omkring vores
skønne hunde. Vi bliver nødt til at have fokus
på markedsføringen i forhold til stambog kontra
ikke stambog. Der er sat penge af fra DKK’s side
omkring denne markedsføring.

Antallet af er steget med 10 hunde. Det er det højeste antal i 7år. Fordelt på 17tæver og 15 hanner.
Der har været 1 overførelse fra anden klub.
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
Fødselstype

Østrig	
  

Tyskland	
  

Det blev i 2014 muligt at registrere en fødsel
som endte i kejsersnit. Det havde vi 3 tæver der
gjorde. 33% af tæverne fik et kejsersnit og 60%
fødte selv heraf 3 singeltons.
Ungarn	
  

Tjekkiet	
  

Schweiz	
  

Spanien	
  

Sverige	
  	
  	
  	
  

Polen	
  

Rusland	
  

Norge	
  

Litauen	
  

Holland	
  

Finland	
  

Frankrig	
  

Estland	
  

Bulgarien	
  

Belgien	
  

Australien	
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Brasilien	
  

Lande,	
  som	
  der	
  importes	
  fra	
  
målt	
  fra	
  2007	
  

Hvalpe
Der var 43 kuld i 2014 med 91 hanner og 92
tæver, fordelt på 28 opdrættere. Dette er en stigning på 11 kuld i forhold til 2013.
Kuldstørrelsen er stadig faldende. Om det skyldes flere dødfødte hvalpe, er noget vi ønsker at
undersøge. Som det er nu, registrerer opdrætteren antal fødte og antal levende til DKK, men
disse data er ikke tilgængelige for klubben.

”Oliver”, 6 år - Lady Xiera´s Boba Fett
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Historier
Besøgshund den vigtige indsats
På plejecentrene bor der rigtig mange borgere,
der er glade for hunde, der måske tidligere har
haft hund i deres voksne liv eller er opvokset
med hund.
Jeg har ofte oplevet hvordan borgere med demens sidder i deres egen verden og når så der
kommer en våd snude og et par brune øjne og
kontakter dem, lyser de op og fortæller deres
hundehistorie om deres egne hunde, i barndommen eller voksen livet og når de har noget at
fortælle stråler øjnene og mund og hænder taler.
En hund dømmer ikke, vurderer ikke hvor meget
du kan huske, og bliver ikke træt af at du fortæller den samme historie om og om igen.
Hunden nyder at du taler til den, stryger den
over pelsen, giver den opmærksomhed og godbidder J
Borgerne der ikke har demens nyder også at
have hundebesøg.
Her på plejecenteret har det været et stort ønske
fra borgerne at få en besøgshund. Jeg har altid
selv haft Bernersennen og ved at det er en fantastisk race til brug som besøgshund. Tidligere
havde jeg mine egne hunde med på job og det
var stor succes, men da jeg ikke mere har hund
måtte jeg finde på noget andet.

Historier

være besøgshund, gik en runde på plejecenteret
og udvekslede telefon numre.
Det er rigtig vigtigt når man beder om aktivt
medborgerskab, at det er let for alle at deltage
og at ingen af parterne bliver fastholdt i aftaler det kan virke forstyrrede i forhold til hverdagen.
Fleksibilitet er nøgleordet!
Vi fik aftale med Grethe og hendes 2 Bernerhanner Jalthe og Leckie om at komme på besøg.
For os på Plejecenteret er det bedst om formiddagen, Grethe giver besked om hvilke dage det er
muligt for hende at komme og jeg melder tilbage.
Jeg er til stede som medarbejder og går med
rundt til de borgere der ønsker besøg. Det giver
en bedre oplevelse for hundeejeren i starten.
Det der kræves af hunden, der er besøgshund, er
at den er trænet i at komme ud og er tryg ved sin
ejer. Især i situationer hvor borgeren har et andet kropssprog en normalt, at hunden ikke bliver
bange når døre åbner automatisk, på kørestole,
rollatorer, stokke og andre hjælpemidler, der er
i lokalerne.
Vi besøger både den enkelte borger i egen lejlighed og borgere der er i fællesrummene. Borgere
der bor på plejecenteret er lige så individuelle
som alle andre borgere derfor tilpasser vi besø-

Jeg kontaktede den lokale træningsplads i Notmark på Als og tog på besøg en aften, hvor der
var træning. Jeg blev taget rigtig godt imod,
hundeejerne var informeret om at jeg kom og
fortalte om mit projekt Berner besøgs hund. Det
var vildt hyggeligt. Vi aftalte at hunde og ejere
kom på besøg som gruppe på ”mit” plejecenter
en aften.
Hvilken en skøn sommer aften. Der mødte 8
Bernere op med deres mennesker, nogle af borgerne kom ud til os i haven. Vi talte om det at

 erner Emmas Jalthe på besøg hos en kær
B
gammel dame på 90 år.
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gene til den enkelte. Nogle besøg tager 5 minutter, andre 15 minutter.
Grethes Bernere Jalthe og Leckie er helt bestemt
egnet til at være besøgshunde. Det er en fornøjelse at have dem på besøg. Jalthe eller Leckie
går /lunter J roligt rundt i huset fuldstændig afslappede, de kontakter borgerne lægger deres
store hoved i skødet på en borger snuser til dem
og lader sig klappe Det er et par meget sociale
hunde. Når så de har været henne og blive klappet af dem der gerne vil klappe dem lægger de
sig midt i det hele helst lidt i vejen (man er vel
Berner J ) og afventer at vi går til næste borger
eller stue hvor der er flere borgere samlet.
Det er en meget rørende oplevelse at være vidne
til det, både Jalthe og Leckie gør i mødet med

den enkelte borger, den glæde og ømhed borgeren giver udtryk for, både i ord men også meget ofte bare med ansigtsudtryk/kropssprog er
hele umagen værd. Det sker at borgeren spørger
Grethe om det er hendes hund hvor gammel den
er, hvad den spiser osv. og specielt en borger siger med løftet pegefinger ”nu er du god ved din
hund, ellers bliver jeg vred”.
Samme borger kan sidde helt alene i sin lejlighed
og når så Grethe kommer med en af sine hunde
bliver hun helt livlig og fortæller om sin egen tid
med hund og munden står ikke stille Det er så
fantastisk rørende at være med til. Efter ca. et
kvarter er hun klar til at sige farvel men nu med
sin historie i frisk erindring, stjerner i øjnene og
smil på læben.

– Alt i pelspleje
til hverdag og udstilling

Christian Niss
info@coatcare.dk · 29 800 314
www.coatcare.dk
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Hundeejeren er selvfølgelig lige så stor en del af
besøget, sådan at forstå at når fokus er på hunden, vil ejeren automatisk også blive kontaktet,
må svare på spørgsmål og lytte med på historierne der fortælles. Der er borgere der forveksler
Grethe med andre, de kendte fra før og der er
borgere der fortæller historier med ord der ikke
giver ret meget mening Vi kan se på kropssproget at borgeren er glad og fortæller noget rart men ordene forstår vi ikke. I en sådan situation
må vi gøre os umage for at følge borgeren i den
usammenhængende fortælling, nikke, smile og
svare ja eller nej på de forhåbentlig rigtig tidspunkter, ejeren må her som Grethe bestemt også
gør virke imødekommende og give sig tid til at
lytte.
Det sker at borgeren ikke har overskud til at
have besøgshund. Der kan være nogen der siger
fra. I de få tilfælde trækker vi os tilbage uden at
gøre afvisningen til en problem Vi må leve med
den enkeltes ”dagsform”
Vi bruger også vores besøgshunde Jalthe og
Leckie til at besøge vores daghjem. Her kommer
borgerne ude fra eget hjem og er hos os i dagtimerne - det er en lidt større og livligere gruppe.
Mange vil klappe, mange snakker og fortæller. Det er ret krævende for hunden, men det at
Grethe lægger sit overtøj sætter sig ned blandt

 ice Leckei van de Klaverhoeve nyder alle
N
de kærlige klap.

Historier
borgerne gør at hendes hunde accepterer situationen og går lidt rundt mellem borgerne for så
til sidst at finde sig et sted hvor de lægger sig og
venter på hvad der sker.
En rolig afbalanceret Berner er der næsten ingen
der er forbeholden overfor - det bamsede udseende er med til at rigtig mange tager imod besøg.
Som hundeejer gør man en stor forskel for et andet menneske - man skal kunne se det store i
det små og glæde sig over nuet med sin hund
og borgeren Det er det hele værd! Tro mig - de
stjerner vi sammen tænder i øjnene på mennesker, der af forskellige årsager ikke kan bo alene
og ikke kan have hund omkring sig dagligt er
vigtige. Et godt øjeblik en god oplevelse kommer
ikke skidt tilbage.
Det er mit håb med denne lille ”artikel” at friste
andre hundeejere til at være med i en besøgshundeordning i deres nærområde. Det er guld
værd for dem der modtager besøgene.
Jeg står gerne til rådighed hvis der er nogen der
skulle have spørgsmål i forhold til emnet J
Mange hilsner
Hanne Køhler
E.mail: hkha@sonderborg.dk, tlf. 27903920

 ice Leckei van de Klaverhoeve er blevet
N
træt efter 1½ time som besøgshund.
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Hvad er en belønning? Et definitionsspørgsmål?
Del 1

Af Rikke Marstrup Mollerup

En belønning er traditionelt set en godbid eller
ros man giver hunden for et veludført stykke arbejde – eller begge dele.
Men der er noget, som let går tabt. Når vi giver
en godbid, gør vi det i intentionen om at belønne
hunden og få den til at forstå, at den gjorde det
korrekte der - og derfor vil gøre det igen næste
gang.
Dette er både rigtigt - og forkert. Og leder ofte
til misforståelser. Af den simple grund, at vi føler, at vi belønne hunden og ”den ved jo godt,
hvad den skal!”. Vi menneskeliggør faktisk nogle gange hunden lidt og tillægger den en følelse
af ”rigtigt og forkert” og ”det vil min fører gerne
have” - og forventer derfor at hunden vil gøre
det af disse grunde.

Men hvad føler hunden egentligt?

(som alle er lige så vigtige som belønningen i
sig selv), men kigger kun på selve belønningen!
Rent læringsvidenskabeligt er det vi typisk
gerne ser en belønning som, defineret som en
positiv forstærker. Dette giver dog ordet en helt
anden dimension!
En forstærkning er ganske enkelt defineret som:
Noget, der øger frekvensen af en adfærd (det gør
adfærden ”stærkere”). Denne forstærker er så
delt op i to forskellige undergrupper, nemlig positiv og negativ forstærkning - vi holder os dog
til den positive! Positiv forstærkning betyder, at
man tilfører noget, der forstærker adfærden.

I praksis?
Altså, positiv forstærkning øger frekvensen af
en adfærd - vi ser nu bort fra alle de følelser,
vi kan tillægge hunden, men kigger kun på én
ting: Hunden gjorde noget, jeg gjorde dette: Øgedes frekvensen af adfærden?

Vi ser bort fra faktorer for træningen, så som
kriterier, timing, forstærkningsfrekens osv.

Møffe i fuld spurt på indkald
22

Møffe træner vending i plads-øvelsen - fart!
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Selvfølgelig kan man ikke se det fra det ene forsøg til det andet - hunden skal først lære sammenhængen, for eksempel: Sit = måsen i gulvet =
dygtig = forstærker. Det tager tid og gentagelser!
Hvis vi så finder ud af, at frekvensen egentlig
ikke øges - eller kun i utilstrækkelig grad/øges
meget langsomt... Hvad så? Konklusionen må
være, at hunden egentlig ikke så det som en belønning - eller som en belønning, der var værd
at yde for!

 e kære vil gå igennem meget for en godbid
D
Kirsten med Kassi, Kelli og Kimmi
Udover at det kan være en ”for kedelig godbid”
eller andet, så kan typiske eksempler også være,
hvor vi mistolker hundens adfærd. Som det mest
naturlige smiler vi mennesker stort til dem, vi
bukker os over dem for at klappe dem på hovedet og sætter os på hug, for at kramme dem.
Noget af dette er decideret fysisk ubehageligt,
for eksempel ”klappe på hovedet” og er noget,
de fleste hunde bare lærer at leve med. Andet
strider imod hele hundens naturlige opfattelse af
kropssprog og kræver derfor, at man træner dem
til at synes om det! Mange tror for eksempel, at
deres hunde elsker et kram – men kigger man

nærmere på kropssproget, vil man se, at de måske kigger væk, de slikker sig om munden, de
gaber, de slapper ikke af i musklerne osv. Dette
er dæmpende signaler og tegn på, at de ikke føler sig trygge!

Men hvad skal man så belønne med?
Hunde motiveres af mange forskellige ting. Hvad
der er en forstærkning ét sted og i én situation,
er det måske ikke i en helt anden situation. For
eksempel er det at blive nusset ikke en god belønning for Møffe, hvis vi er på tur en kold vinterdag og han er i godt humør – det er der ikke
tid til! Der kan leg til gengæld virke, ligesom en
hurtigt slugt godbid og en løbetur sammen. Men
er det sommer, så dur godbidden altså ikke så
godt længere - og slet ikke leg! Til gengæld er
nus, kæl og hygge pludselig i højere kurs.
Et lidt anderledes eksempel kan være to øvelser,
hvor der påkræves vidt forskelligt energiudslip
hos hunden. Fx forskellen på en ”læg dig og
slap af” og ”apport”. Læg dig er en øvelse, hvor
vi ønsker at skabe en følelse af ro hos hunden,
mens vi ønsker et fuldt spurt ud og hente og
tilbage på plads i apportøvelsen! At bruge leg
som belønning i ”læg dig” øvelsen vil selvfølgelig skabe fremskridt, men følelsen hunden vil få
vil være en ”yes, er det nu? Er det nu? Nu?! Nu?!
NUUU?!” og den vil have svært ved at udøve
selvkontrol. Her kan en mindre spændende godbid faktisk være en god idé, mens denne godbid
i apportøvelsen vil skabe en luntende hund, der
egentlig ikke ser grund til at skynde sig helt vildt
- så der må man diske op med noget mere lækkert eller fx leg! Dette var blot et eksempel på
strategisk brug af en belønnings værdi.
Fortsættes i næste nr.

En belønning kan være:
Alt lækkert spiseligt, tørkost, trækkeleg,
boldkast, jagtleg, fjollelege m. fører, at få
lov til XXX, en god nussetur osv.!
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Bernerpladsen Als/Sundeved

Bernerpladsen Als/Sundeved
Efter 3 mdrs. vinterferie startede vi træningen
op den 1. marts.
I marts måned træner vi søndag formiddag kl.
10-11. Fra april går vi over til at træne tirsdag
aften kl. 1830-1930.
Vinterpausen er blevet brugt til at afvikle vores årlige nytårskur. Som altid med deltagere fra
nær og fjern. Efter en frisk tur gennem Gråsten
Slotsskov, sluttede vi af med grillpølser og medbragte drikkevarer. Den lokale Bernersang blev
afsunget med vekslende deltagelse.

Pladsen har desuden brugt pausen på at etablere et samarbejde med Nørbølling Træningsplads. Tanken er at vi igen kan være fælles om
at afvikle Skue - lydighedsprøver og rally. Vi har
også planlagt et vognkørselsarrangement. Det
er vores håb at flere træningspladser vil deltage
i samarbejdet.
Se opslag om Skue og Vognkørsel andetsteds i
bladet.
Bernerhilsen Als/Sundeved

Træning

Kontakt

Opstart i 2015 og andet nyt vil blive annonceret på vores hjemmeside.

Ib Frost 2860 4406.
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Invitation til vognkørselsdag
Nørbølling træningsplads & Bernerpladsen Als og Sundeved afholder Vognkørselsdag.

Lørdag den 2. maj 2015 kl. 10:00

Vi har inviteret den meget erfarne vognkører John Sørensen til at komme og undervise os.
Se evt. mere på hjemmesiden berner-ekvipagen.dk
John vil undervise os i vognkørsel generelt. Han tager sin officielle vognkørselsbane med. Vi
kan låne seler og vogne til at prøve at køre med på selve dagen. Tag gerne egne sele og vogn
med.

Program
10:00
12:00
13:00
15:00

John underviser
Der bliver tændt op i grillen til frokost.
John fortsætter med undervisning.
Vi slutter dagen med kaffe og kage.

Der udloddes en køresele efter undervisningen. En lod pr. hund.
Pris pr deltager med hund inc. mad og drikke
Ekstra hund
Ekstra mad billet

100,-kr
50,-kr
50,-kr .

Arrangementet bliver afholdes på adressen: Gammel Ålbovej 5, 6092 Sdr. stenderup.
Tilmelding nødvendig senest den 26. april 2015 til
Majbrit Maagaard på mail: himmark@bbsyd.dk
Betales ved tilmelding på Reg.nr.: 8012 Konto nr.: 1062220
Så meld jer endelig til og kom med til en hyggelig og lærerig dag.

Nørbølling træningsplads
&
Bernerpladsen Als og Sundeved
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Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed

Nyt fra Ballerup-Skovlunde Lydighed
Når dette blad udkommer, er vi gået over til at
træne tirsdage kl. 19:00. Sommerafslutning 16.
juni 2015.
Start efter sommerferien tirsdag 18. august
2015.

Ud over at gøre meget ud
af hvalpemotivationen og
LP-træningen, vi vil gerne
gøre træningen så afvekslende
som mulig; så kom bare med jeres ideer.

Jørn Stubtoft er ny instruktør på pladsen. Jørn
har tidligere været instruktør på Bernerpladsen
v/Århus og på Nordsjællands Træningsplads.
Men hvis DU kunne tænke dig at blive instruktør hos os, kan vi godt tåle mere ”nyt blod”. Så
kontakt os bare.

Fastelavnssøndag den 15. februar havde vi sørget for varm kakao og fastelavnsboller til alle
– og Ole var nødt til at finde en bager, da der
kom flere end forventet: over 30 hunde. Og nogle endda udklædte. Desværre havde vi glemt
kameraet!

Kontakt
Irma Jensen på 36 75 11 24
Ole F. Nielsen på 39 67 26 62
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Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN

Nyt fra Dansk Berner Sennen Klub - FYNSKREDSEN
Sæsonen er startet på træningsplads Fyn. Vi har
et hvalpehold, et unghunde hold og et Rallyhold.
Heldigvis har vi lys på banen, for det når stadig
at blive mørkt, når unghunde og Rally hold skal
i gang.
Vi har også et stort fint halvtag foran vores ”hundehus”, hvor vi mødes til snak, kaffe og grill-pølse spisning.
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Vi kan sagtens være flere hunde/fører både på
holdene og til hygge.
Igen opfordrer vi alle Berner folk på Fyn - KOM
NU UD PÅ TRÆNINGSPLADSEN!!! - Vi vil meget gerne være flere og vi vil specielt gerne have,
at I deltager aktivt i træningspladsens eksistens.
Har I forslag og gode ideer til arrangementer, gåtur eller andet, så kom og lad os hjælpes ad med
at holde liv i Træningsplads Fyn!

Forårstræning

Kontakt

Forårssæsonen starter onsdag den 25. februar 2015 - se hjemmesiden www.berner-sennen-fyn.dk for information om hold
og tidspunkter.

For yderligere oplysninger og evt. tilmelding – benyt vores hjemmeside:
www.berner-sennen-fyn.dk.

Nyt fra Bernerpladsen Haderslev

Nyt fra Bernerpladsen Haderslev
Bernerengens Aslan ”sætter” hæk

Charlie

 en traditionelle Svømmedag med
D
Newfoundlænderklubben i Syd bliver afholdt
søndag d. 5. juli, igen ved Trelde Næs.
Svømmedagen i 2014 blev desværre ikke til noget, da båden ikke kunne bruges og den er altså
bare et must til den i øvrigt altid sjove og hyggelige dag.

 ernerengens Aslan er for længst gået i
B
gang med forårets havearbejde… Det er
hårdt, vil han gerne lige oplyse os alle om!

Vores Newf.svømme-venner har lovet at båden
er klar til Svømmedagen 2015.
På vegne af Bernerpladsen Haderslev
Joanna

Og mens Aslan er i haven, er vi andre gået i
gang med endnu et træningsforløb hos Go´ Hund
Haderslev.
Der er vi flere lørdage foråret igennem.

Træning

Kontakt

Vi mødes til gåture, tager til hundesvømning eller træner forskellige steder. Det
fremgå hvor og hvornår på hjemmesiden:
bernerpladsen-haderslev.dk.

Joanna Mandau
Fredstedvænget 29, 6100 Haderslev
Tlf.: 2992 9086
joanna@berner-mandau.dk
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Billeder

Billeder
Bernerpladsen i Køge
Kontakt
Laila Nielsen: 5663 9470 / 2513 3434
Iben Christoffersen: 5666 3163 / 2042 6331

Amina snart 5 år

Bernerdalens Oh Land på hendes første udstilling

Harthins Percival Albus, 3,5 mdr i
det skønne forårsvejr

Bernerdalens Miss Madeleine på udstilling
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Der er stor kærlighed mellem Lærke og
Prima-sennen’s Dexter of Kimberly

Bernersennen Nordjylland

Bernersennen Nordjylland
Forårs sæsonen er nu skudt godt i gang, og med
en helt utrolig opbakning fra både nye og gamle
medlemmer.

lancerede hunde og ejer efter bedste evne på alle
tænkelige måder. Og vi havde en super inspirerende og hyggelig formiddag.

Vores træningskalender har vi valgt at udbyde
meget bredt, med almindelig hverdags lydighed,
rally, foredrag, miljøtræning m.m. og selvfølgelig altid efterfulgt af hyggeligt samvær.

Lørdag d. 21. marts får vi besøg af MAGTOR,
Christian Hembo, som kommer og giver et foredrag om hundens Bevægelser og Problemer. Fysiske gener hos hunde, har helt enorm betydning
for mange af de uhensigtsmæssige adfærdsmøntre, der kan ses hos vore hunde. Et foredrag som
vi glæder os til.

Lørdag d. 7. marts havde vi miljøtræning i Aalborg Karolinelund, det tidligere Tivoli. Her bal-

Træning
Vi har altid plads til nye medlemmer og
hunde, så skulle i være interesseret så kontakt os endelig eller mød gerne op lørdage.
Som noget nyt i 2015 vil både hvalpe og
voksne træne samtidig. Så alle træner kl.
10.00.

Kontakt
Se oplysninger på
www.bernersennen-nordjylland.dk
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Nyt fra Bernerpladsen Nordsjælland

Nyt fra Bernerpladsen Nordsjælland
Træningspladsen

Opfordring

Da træningspladsen ligger lige op ad en skydebane og der kommer små fly i luften, får hundene lært, at det ikke er farligt. De fleste hunde
lægger slet ikke mærke til det.
For kørselsvejledning: se vores hjemmeside
www.bernerpladsen-nordsjælland.dk

Jeg vil gerne opfordre til at melde sig til styregruppen for træningspladsen, da der mangler
nye engagerede medlemmer for at få den til at
fungere i hverdagen, arrangere ture m.M. Kate.

Vognkørsel
Der er vognkørsel om lørdagen på Trollesbro,
Slangerupgade 60, 3400 Hillerød. Kontakt John
Sørensen på tlf. 24257538 for tider og nærmere
information.

Træning
Vi træner hver søndag fra kl. 9.30 – 11.
Der er dog ikke træning søndag d. 5. april
og søndag d. 24. maj. Selv om vi er godt i
gang, vil der være mulighed for at tilmelde
sig resten af sæsonen.
Først har vi fælles opvarmning, som er
alm. lydighed, hvorefter der er hvalpetræning, rally, fremadsendelse spor m.m.
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Kontakt
Har Du spørgsmål, tilbud om at lave en aktivitet eller andet, kan Du kontakte Kate
på email: katemadsen@post.tele.dk eller
på tlf. 48177198 / 51206675

Nyt fra Nørbølling træningsplads

Nyt fra Nørbølling træningsplads
Gåtur i Grene Sand Plantage
Søndag den 15. februar var vi en lille flok, der
mødtes på til gåtur i Grene Sand plantage. Turen
var arrangeret af Clinton’s mor Stephenie.

Stephenie havde lavet en rigtig god rute, hvor vi
både var på hede og plantage. Da vi kom tilbage var der dækker op til kaffe i værkstedet, der
er tilknyttet golfbanen hvor Sephenie’s kæreste
arbejder som greenkiper. Selv om vi kun var fire
havde vi en god tur som alle der ikke var med
kun kan missunde.

Sæson opstart
Søndag den 22. februar startede sæsonen på
træningspladsen i Nørbølling. Traditionen tro
mødte flere hunde op udklædt. Der var selvfølgelig fin præmie til de to bedst udklædte hunde
og en præmie til alle.
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Nyt fra Nørbølling træningsplads
Søndag den 9. Marts havde vi arrangeret en gåtur ovre ved Dyrehaven ved Hindsgavl Slot lige
på den anden side af den Gamle Lillebæltsbro
- og hvilket herligt forårsvejr - vi gik i strålende
sol og temp. sagde 12 grader her først i marts.

op for at nyde udsigten over det smukke Lillebælt. Turen gik derefter hjem til Naturcentret
igen hvor kurven med kaffe og Connies skønne
hjemmebagte roulade med flødeskum ventede.
Der var mange der havde fundet vej til Dyrehaven denne søndag i det dejlige vejr, og vores
skønne hunde blev rigtigt beundret og vi fik
mange søde kommentarer på vejen.
Dette var virkelig en tur som kan anbefales til
andre og som vi må gøre om en anden god gang.
Tak til alle jer der mødte frem og var med til at
gøre dagen hyggelig.

10 Bernere med familier mødte op, og her startede alle tiders fine gåtur, hvor vi gik gennem dyrehaven, hvor dyrene gik løs på marken. Da de
var passeret fortsatte vi gennem lidt skovområde, for derefter at nå til en snirklet smal sti, hvor
det bare går op og ned for derefter at gå langs
vandet, så skulle vi igen passere en stejl bakke

Træning

Kontakt

Tirsdag den 14. april starter vi op med aftentræning.

www.bernerpladsen-sydvest.dk

Man kan komme for 350 kr. for en sæson
eller men kan træne for 35 kr. pr. gang,
hvis man ikke kan de fleste gange på en
sæson.
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Johnny Rasmussen:
7592 2902 eller mobil: 2049 6777
Email: tzatzikirasmussen@gmail.com

Træningspladserne i syd
inviterer til SKUE I SYD
Lørdag den 8 august 2015 kl. 10.00
Træningspladsen Bromindevej 12 6650 Brørup

Skue

Lydighed og Rally

Baby klasse: 3-6 mdr.
Hvalpe klasse: 6-9 mdr.
Junior klasse: 9-18 mdr.
Mellem klasse: 15-24 mdr.

Der kan tilmeldes til (Uofficiel) LP i klasserne:
Hvalpe
Begynder
LP1
LP2
Der kan tilmeldes til (uofficiel) rally prøver i klasserne
Begynder

Åben klasse fra: 15 mdr.

Champion klasse fra: 15 mdr.
Veteran klasse fra: 8 år.
Golf klasse: Fra 3 mdr.

Øvede

Udstillingsdommer: Hans Erik Pedersen, LP dommer: ikke bestemt endnu, Rally dommer
ikke bestemt endnu.
I golf klassen må du tilmelde hunde med mindre handicaps, du skal blot skrive på tilmeldingen, 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.
Pris pr. klasse 175 kr. for én hund. 150 kr for efterfølgende hunde fra samme husstand.
Golf klasse 125 kr og veteran klasse gratis
Tilmeldingsgebyret kan overføres via netbank til.:
Reg.nr.: 8012 Konto nr.: 1062220 (Sydbank)

Praktiske oplysninger
Tilmeldingen (inkl. Betaling) til skuet ske senest søndag den 19 juli 2015. Vi ønsker én tilmeldingsblanket pr. hund, pr. klasse. Tilmeldingsblanketter findes på Nørebølling træningsplads
hjemmeside: http://www.bernerpladsen-sydvest.dk/. Tilmeldingen bekræftes pr mail når betalingen er bekræftet på kontoen.
Der er tilmelding til barn og hund samt parklasse på dagen.
Nummerskilte / startnummer vil blive udleveret på dagen.
Tilmeldinger sendes til Bent Jacobsen: Email: julius_samson@hotmail.com, mobil 40 35 51 90.
Vi starter grillen og der vil kunne købes forskellige ting til middagen samt drikkevarer.
Der vil blive afholdt Amerikansk Lotteri, med mange præmier.
Alle sponsorpræmier er selvfølgelig velkommende, både små og store.
For yderligere oplysninger og henvendelser kontaktes
Johnny Rasmussen Tlf.: 7592 2902 / 2049 6777.

Venlig hilsen
træningspladserne Als Sundeved, Vejle og Nørbølling
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Nyt fra Suså Træningsplads

Nyt fra Suså Træningsplads
Lydighed og Rally træning
Så er forårets træning kommet godt i gang på
vores nye træningsplads. Der bliver trænet i
både lydighed og rally, så der er lidt for enhver.
Alle både de to og fire benede, går op i det med
højt humør og stor engagement. Der er heldigvis
mange, der finder vej til træningspladsen, men
skulle der være nogle nye som gamle, der har
lyst til at komme og være med til træning, er I
altid velkomne. HUSK vi går over til at træne om
tirsdagen d. 31. marts 2015, der bliver det:
Hvalpe kl: 18:00
Voksne/ alm. lydighed kl 18:30

Ringtræning

Hilsen fra Mia Thygesen Niss
Efter næsten 18 år som
træner på Suså træningsplads, har jeg nu valgt at
stoppe.
Jeg startede som 14 årig med at træne på Køge
træningsplads med mine forældres hvalp i 1993
og flyttede med da Suså træningsplads startede
i 1996. Efter ca. 2 år begyndte jeg for sjov at
træne de andre på pladsen, men det tog om sig,
så lidt efter lidt tog jeg flere og flere trænerkurser
i DBSK.

Fie starter ringtræning op igen onsdag d. 11.
marts 2015 og sidste træningsgang i denne periode bliver d. 29. april. Det vil sige, der er ringtræning d. 11.-18.-25. marts og d. 1.-8.-15.-22.29. april.

Vian og Wilma træner indkald.
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Karina og Money studerer en søge øvelse.

Nyt fra Suså Træningsplads
I 2008 tog jeg instruktøruddannelsen i LP 1+2
i DKK og i 2010 tog jeg hvalp- og unghundeinstruktøruddannelsen I DKK. Men efter at jeg
blev mor sidste år i juli til en dejlig lille dreng
og selv har to hunde på 1½ år og 6 år, er tiden
inden til at koncentrere mig om at træne mine
egne hunde og bruge tid på min søn.

Det har været en rigtig
dejlig tid på Suså træningsplads, og tak for et
godt samarbejde til alle
dem jeg har haft med at
gøre i tiden på træningspladsen.
Mia Thygesen Niss

Kim og Rasmus træner dækøvelse.

Bodil og Loppe tager lige en træningssnak

Træning

Kontakt

Lydighedstræning

Facebook:
Suså Træningsplads DBSK

Tirsdage:
Hvalpe kl. 18:00
Voksne kl. 18:30
Adresse:
Dystedvej 24, 4684 Holmegaard

Hjemmeside:
http://susaa-dbsk.wix.com/susaa-dbsk

Husk årets trænerseminar på sjælland
den 3/10 2015 med Karen Frost
Noget af dagen er åben for medlemmer og vi skal bruge figuranter. Læs mere om det i Nyt fra
aktivitetsudvalget på side 8.
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Nyt fra Vejle

Nyt fra Vejle
Vintersæsonen er snart slut, og vi er flyttet ud
igen.
Nedenfor et billede fra vores træningsdag i skoven, hvor vi gik spor.

ning kl. 18.00 og så deler vi op i hold alt efter
fremmøde.
Husk at holde øje med vores hjemmeside, for nyeste opdateringer omkring trænings datoer o.s.v.

I skrivende stund er forårssæsonen planlagt til
at vi træner hver torsdag på vores sædvanlige
plads bag Hedensted Centret. Alle mødes til træ-
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Styregruppen
Hanne

Træning

Kontakt

Vi træner torsdage fra kl. 18.00.
Adressen er:
Gesagervej 68 – 70, Hedensted.

Frank Andersen, 27201345
Lise Kjær, 40842048
mail: lise@kennel-kjaer.dk
www.bernerpladsenvejle.dk
facebook: https://www.facebook.com/
DBSK træningsplads Vejle

Nyt fra Bernerpladsen Aarhus

Nyt fra Bernerpladsen Aarhus
Forår på Bernerpladsen v. Hinnerup
Efter en vinter som egentlig aldrig slog helt igennem er lærken steget til vejrs, vintergækkerne
har brudt jorden, himmelen er let frostblå og solens stråler er begyndt at varme.
Træningen har været i gang hele vinteren på
Bernerpladsen. Vi er begavet med en flok engagerede hundejere med hver deres 4-benede i
træningslinen, og det er vi selvsagt godt tilpas
med. For uden ejere med lyst til at arbejde med
hundene, kan vi ikke opretholde træningspladsen. Så kom glad – og husk hunden.
Vores hvalpehold er godt fyldt op, mens der
er rigeligt med plads tilbage på ”godt og blandet”. Hvalpene arbejder med de klassiske ”lær
at lære” – øvelser, ro og de hverdags lydighedsøvleser som er nødvendige at lære for at kunne
begå sig i menneskenes verden.

Godt og blandet har lavet en del rally-lydighed
vinteren igennem, og det er de ved at være ret
seje til.
Sommeren står for døren – pas godt på hundene
i varmen. Og husk at du som hundeejer ikke blot
har påtaget dig ansvaret for hunden, men også
for at fremstå som en ansvarlig hundeejer. Du
er forpligtet til at sætte sig ind i lovgivningen
for hundehold og leve op til de regler der gælder.
Husk derfor at respektere de områder hvor hunden skal være under fuld kontrol , så din hund
ikke generer vildt, andre hunde eller mennesker.
Måske gør din hund ikke noget – men det kunne
jo være at de hunde I møder på Jeres vej har problemer med fremmede hunde, er i løbetid, eller
simpelthen bare ikke skal hilse i snor.

Tag hensyn – det er dit ansvar.
Alternativt skal du få så godt styr på din hund,
at du i enhver situation har et indkald der sidder
lige i skabet J
Vi glæder os til at se Jer derude. Hav et rigtig
dejligt forår.
De venligste hilsner
Bernerpladsen

Træning
Er du endnu ikke kommet i gang med træningen eller venter du hvalp er du altid velkommen. Ring til træneren og få en snak.
Kontaktnumre findes på hjemmesiden.
Sæson 2015 er skudt i gang. Se på hjemmesiden hvilken træning vi tilbyder i vinter og forårs-sæsonen.

Kontakt
www.bernerpladsen.dk
Facebook: Bernerpladsen v. Århus.
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Info

Info
Bestyrelsen

Avls- og sundhedsudvalg

Aktivitetsudvalget

Formand
Lise Kjær
Skolegade 17
8723 Løsning
40 84 20 48
kontakt@kennel-kjaer.dk

Karin Nielsen
Østkystvejen 17
6440 Augustenborg
21 78 75 83
info@berneremma.com

Louise Nielsen
31 48 98 13
louisen@live.com

Næstformand
Karin Nielsen
Østkystvejen 17, Fynshav
6440 Augustenborg
21 78 75 83
info@berneremma.com
Sekretær
Bent Jacobsen
Gammeldam 9
6430 Nordborg
74 45 18 85 / 40 35 51 90
julius_samson@hotmail.com
Kasserer
Frank Andersen
Vinkelager 14, Grejs
7100 Vejle
75 84 13 45
frankhelle@tuknet.dk
Bestyrelsesmedlem
Rikke M. Mollerup
Damhusdalen 68
2610 Rødovre
25 32 46 48
berner_azuro@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Hanne Bank Pedersen
25 21 51 66
hannebank@stofanet.dk
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Birte Sommer
Holmsgårdvej 12, Tykhøjet
7321 Gadbjerg
53 53 80 33
birtes67@gmail.com
Joan Kjeldsen
Hovvej 16, Håre
5591 Gelsted
64 78 15 53
kennelegely@mail.dk
Lise Kjær
Skolegade 17
8723 Løsning
40 84 20 48
kontakt@kennel-kjaer.dk
Maria Harthin Andersen
Havrevej 25
7700 Thisted
28 70 69 31
kennel_harthin@hotmail.com

Udstillingsudvalg
Lone Thomsen
Råsøvej 5
4160 Herlufmagle
57 64 25 00
kurtoglone@post.tele.dk
Janne Klitgaard
Risvej 75
8660 Skanderborg
86 57 93 92
janne-klitgaard@danbolig.dk
Lilian Milek Madsen
Iler Byvej 21
8343 Ans
48 21 14 61
lilian.milek@mail.tele.dk

Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com
Hanne Bank Pedersen
25 21 51 66
hannebank@stofanet.dk

Diverse
Hvalpepakker
Karin Nielsen
Østkystvejen 17
6440 Augustenborg
21 78 75 83
info@berneremma.com
Hvalpeformidler
Finn Katberg
Madsbjergparken 23
8270 Højberg
86 27 61 13
finn.katberg@privat.dk
Dødsregistering og
sundhedsspørgeskema
Erika Bromose
Dystedvej 24
4684 Holmegård
48 36 00 31
fruenshoej@hotmail.com
Redaktør
Nefer Johansen-Ossian
21 94 16 67
bernerbladet@gmail.com
IWG
Inge Bibby
Ulvskovvej 140
8300 Odder
86 53 15 04
inge@bibby.dk
Medlemsadministration og
adresseændringer
Frank Andersen
Vinkelager 14, Grejs
7100 Vejle
75 84 13 45
frankhelle@tuknet.dk

Udstillingskalender 2015

Udstillingskalender 2015
DBSK = Dansk Berner Sennen Klub
DKK = Dansk Kennel Klub

ansvarlige overfor ændringer i tilmeldingsfrister
hos DKK eller DKKs kredse.

Tilmeldingsfrister til DBSKs udstillinger vil, hvis
ikke andet er nævnt,
være mandag kl. 23.59.

Yderligere oplysninger om udstillingerne findes
på DBSKs og DKKs hjemmesider

For DKK og kredsenes frister henvises til hundewebben på DKKs hjemmeside. DBSK er ikke

Dato

Sted

Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere
pr. hund.

Dommer

04.04 2015 Nykøbing Falster Karl_Erik Johanssons
SE
25.04 2015 Roskilde
Ricky Lochs-Romans
NL
26.04 2015 Roskilde
Wenche Eikeseth NO

Arrangør

Tilm. Frist

DKK Kreds
10
DKK

UDLØBET
UDLØBET

DKK

UDLØBET

Helge Werner Hagen NO DBSK
Søren Wesseltoft DK

04.05 2015

Søren Wesseltoft DK
DBSK
Helge Werner Hagen NO

04.05 2015

Joao Vasco Pocas PT

DKK

Vejen

Günther Ehrenreich AT

DKK

15.08 2015

Bornholm

Birte Scheel DK

DKK

16.08 2015

Bornholm

Jens Ramsing DK

DKK

18.05 2015
Anden frist
(kun online)
26.05 2015 kl. 8.00
18.05 2015
Anden frist
(kun online)
26.05 2015 kl. 8.00
13.07 2015
Anden frist
(kun online)
20.07 2015 kl. 8.00
13.07 2015
Anden frist
(kun online)
20.07 2014 kl. 8.00

06.06 2015

20.06 2015

Otterup
Hasmark Strand
Camping
Klubudstilling
Otterup
Hasmark Strand
Camping
Klubudstilling
Vejen

21.06.2015

07.06.2015
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Info

Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilm. Frist

29.08. 2015 Varde

Vincent O’Brien IE.

25.07 2015

19.09 2015

Sorø

Frode Jevne No

DKK Kreds
11
DBSK

20.09 2015

Hillerød

Hans Almgren SE

DKK

10.10.2015

Aars

Marit Sunde NO

DBSK

31.10 2015

Herning

Georg Kostopoulos GR

DKK

01.11 2015

Herning

Guido Schäfer DE

DKK

21.11.2015

Strib

Kresten Scheel DK

DBSK

Onlinetilmelding
www.hundeweb.dk
Her kan man online tilmelde sine hunde til alle
DKK’s og DBSK’s udstillinger.
Vi gør opmærksom på, at det ikke altid er muligt at tilmelde on-line via DKKs hjemmeside til
de nationale udstillinger (kredsudstillinger). Vi
henviser til www.hundeweb.dk eller til kredsenes egne sider.

Prima-sennen’s Dexter of Kimberly
elsker turene til havet
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17.08 2015
17.08 2015
Anden frist
(kun online)
24.08 2015 kl. 8.00
07.09 2015
28.09 2015
Anden frist
(kun online)
05.10 2015 kl. 8.00
28.09 2015
Anden frist
(kun online)
05.10 2015 kl. 8.00
19.10 2015

Manuelle tilmeldingsblanketter til
DKK udstillinger sendes til:
DKK: Dansk Kennel Klub, Parkvej 1,
2680 Solrød Str., Tlf. 56 18 81 55,
Giro 990-6061
Hjemmeside: www.dansk-kennel-klub.dk

Manuelle tilmeldingsblanketter til
DBSK udstillinger sendes til:
Kurt Thomsen, Råsøvej 5, 4160 Herlufmagle,
Tlf: 5764 2500, e-mail: kurt@favitea.dk
Netbank: 1551 60083630
Swiftcode / BIC: DABADKKK
IBAN Kontonummer: DK2730000060083630
Hjemmeside: www.dbsk.dk

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger
Er gældende pr 1. 1. 2015
Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.
Priser

Online betaling via DKK

Via Netbank eller check

250 Kr.
250 Kr.
360 Kr.
360 Kr.
360 Kr.
360 Kr.
360 Kr.
360 Kr.
135 kr.
Gratis
Gratis

275 kr.
275 kr.
395 kr.
395 kr.
395 kr.
395 kr.
395 kr.
395 kr.
160 kr.

Babyklasse, 3-6 måneder
Hvalpeklasse, 6-9 måneder
Juniorklasse, 9-18 måneder
Mellemklasse, 15-24 måneder
Åben klasse, fra 15 måneder
Brugshundeklasse, fra 15 måneder (*)
Championklasse, fra 15 måneder
Veteranklasse, fra 8 år
Juniorhandling
Avlsklasse
Opdrætsklasse

Rabat ved tilmelding af flere hunde fra samme ejer i følgende klasser:
Junior- Mellem- Åben- Champion- og Veteranklasse.
Ved flere hunde af samme ejer
Udstilling 1. hund
Udstilling 2. hund
Udstilling 3. hund

Online betaling via DKK
360 kr.
300 kr.
250 kr.

Via netbank eller check
395 kr.
345 kr.
300 kr.

*For udenlandsk ejede hunde skal FCI´s brugsprøvecertifikat vedlægges.
Ifølge FCI’s regler skal hunden have opnået alderskravet til den pågældende klasse på udstillingsdagen
Opdrætsklasse og Avlsklasse: Se Dansk Kennel Klubs udstillingsreglement.

Forsikring
Enhver hund udstilles for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er DKK/DBSK uvedkommende.

Kun hunde der er stambogsført af Dansk Kennel Klub eller anden FCI-anerkendt organisation
kan deltage på udstillinger og skuer.

Hunde, der befinder sig på udstillings-/prøve-/
konkurrenceområdet skal være omfattet af en
dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver
skade, som hans/hendes hund evt. måtte forvolde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de
evt. skader, som hans/hendes hund har forårsaget til eget forsikringsselskab.

For yderligere information vedr. reglement for udstillinger og skuer henvises til Dansk Kennel Klub.
Nærmere oplysninger om de enkelte udstillingers
adresser kan ses i under Udstillingskalender.
Ret til ændringer forbeholdes.
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Afsender
Frank Andersen · Vinkelager 14, Grejs · 7100 Vejle

Harthin´s O´Neill - 14 måneder

