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Begrundelse

Caesar 1 1/2 år gammel, fra Lotte Fisker i
Odder. 15 uger gammel flyttede jeg med
min nye familie til Schweiz indsendt af
Anne Katrine Halvorsen.

Forsiden: Sikke et fantastisk billede.

Bagsiden
Duevangs Xiggo på 5 uger, som botaniserer
i det nye bed af sommerblomster indsendt af
Brian Christensen.

Bagsiden: Lækker lille hvalp på opdagelse. Jeg
glæder mig til at se hende ligge der, når hun bliver
større, for hun vil helt sikkert gøre et forsøg J.

Jane
og
Linda
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Sommeren er over os, selvom det i skrivende
stund mest minder om efterår.
Vi har netop afholdt den årlige klubudstilling i
Hasmark, som igen i år var en stor succes. Masser af skønne mennesker og hunde, som i den
grad hyggede sig og nød hinandens selskab. En
stor tak skal endnu engang lyde til udstillingsog aktivitetsudvalget, som har knoklet for at vi
alle kunne nyde en veltilrettelagt weekend. Også
en stor tak til Lars og Joan Kjeldsen og deres
hjælpere, som sørgede for mad til fællesspisning.
Næste år i 2018, fylder DBSK 40 år. Det skal jo
fejres. J Vi er i bestyrelsen i gang med at finde

på events, arrangementer, tiltag og andet, der
kan være med til at gøre året til noget særligt.
Hvis nogen af jer har gode ideer eller har noget I
kunne tænke jer at bidrage med i den anledning,
må I meget gerne lade os det vide.
Hjemmesiden, som blev revideret helt for nylig,
fungerer stadig ikke optimalt. Vi har nedsat et
IT-udvalg, som vil arbejde med et nyt design,
der forhåbentlig kan gøre hjemmesiden mere
brugervenlig med alle de funktioner vi gerne vil
have.
Mange sommerhilsner til jer alle
Bestyrelsen

Uddrag fra referat fra
bestyrelsesmøde den
18. juni – vedr. bernerbladet

Lillemus Echo var naturligvis med
da Caroline fik hue på

”Vi vil gerne frigøre noget plads i BB til mere
relevante indlæg og tager derfor de løbende
hitlister ud, da de alligevel ofte er forældede,
når bladet udkommer. Årets resultater skal
selvfølgelig fortsat have plads og der arbejdes frem mod en gang årligt, at gøre mere
”stads” af årets LP-hunde, rally-hunde og
udstillingshunde”
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Når pelsen vokser vildt!
Skrevet af Christian Thygesen Niss, som er indehaver af webshoppen Coatcare.dk der er specialiseret i at vejlede, og sælge plejeprodukter til
hunde. Berner er min store passion, og har haft
berner, pelspleje og udstilling som min helt store
hobby de seneste 10 år.
Mange kender det. Din hund er blevet steriliseret / kastreret og efter noget tid begynder pelsen
at forandre sig drastisk. Pludselig står der lange
”døde” totter ud ved bukser, under maven og i
kraven, og hundens fane bliver også langt større
end før. Hårene kan nemt være stive og have let
ved at filtre.
Jeg møder ofte spørgsmålet ”Hvad skal jeg dog
stille op med den pels her?” – Det vil jeg i denne
artikel komme med mit bud på.

Den daglige pleje
Først og fremmest er det vigtigt at hunden jævnligt bliver børstet og friseret. Hunden er ikke
gennem redt, før du uden problemer kan få en
kam igennem uden problemer, og du kan tydeligt se huden, når du trækker hårene til side.
Det er enormt vigtigt, at huske dette både sommer og vinter, da en vel friseret pels virker ventilerende om sommeren, så hunden ikke bliver
overophedet, og ligeså holder den hunden varm
om vinteren.
Det er en god idé, at frisere hunden igennem minimum én gang hver / hver anden uge, alt efter
hvordan pelsen arter sig. Friserer du ofte tager
det heller ikke nær så lang tid.
Tip – Brug en balsam spray når du friserer. Det
letter arbejdet for dig, da modstanden bliver mindre, hvilket er mere behageligt for hunden. Det
vil samtidig tilføre ekstra fugtighed til pelsen.
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Klip eller pluk de døde hår af
Der vil med tiden komme en masse af de lange,
stride glansløse hår. Ofte passer de ikke sammen med resten af hunden. Det ser sjusket ud,
og gør intet godt for hverken dig eller hunden,
de filtre nemt. Mit råd er ganske simpelt, klip
eller pluk dem af. Hvis du klipper dem af, bør du
altid bruge en effiler saks. Resultatet vil meget
sjældent blive pænt, hvis du bruger saksen fra
køkken skuffen.
Du kan også vælge at plukke hårene af, men
vælger du det, er det vigtigt at tage meget små
totter af gangen, samtidig med at du holder igen
ved hårrødderne. På den måde kan du gøre det
nemt, og helt smertefrit for hunden. Sådan kan
du iøvrigt også gøre, hvis hårene på ørene bliver
lidt lange.

Bad – hvor ofte?
Pelsen på en neutraliseret hund vil uden tvivl
være nemmere at holde, hvis den ud over at blive børstet / friseret jævnligt, også med jævne
mellemrum kommer i bad. Det er altid en individuel vurdering fra hund til hund, hvor ofte den
skal bades. Men som udgangspunkt anbefaler
jeg, at den bliver badet en gang hver anden måned som minimum.
Inden hunden kommer i bad er det vigtigt, at
den er friseret godt igennem først. En filtret pels
bliver bare endnu mere uhåndterlig efter et bad,
og den vil heller ikke blive ordentlig ren.
Når hunden skal vaskes, er det vigtigt, at du ALDRIG bruger shampoo til mennesker, det har en
forkert PH værdi, og kan gøre mere skade end
gavn, hvis du er uheldig.
Brug altid en shampoo som er fremstillet specielt til hunde, og gerne en shampoo i en god
kvalitet. Så får du det bedste resultat. Følg altid
anvisningerne på flasken, der er ofte angivet et
blandingsforhold du bør følge.

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Sådan får du det bedste resultat
Start med at gøre hunden våd, og masser herefter din shampoo grundigt ind, når det er gjort
skal den skylles ud igen. Så vil mange tænke, at
nu er man færdig.
Beklager, men så nemt er det ikke. Der bør ALTID vaskes to gange, man kommer ganske enkelt ikke i bund med kun én gang shampoo. Det
mærkes tydeligt, når man begynder at massere
shampooen i anden gang.
Det er vigtigt, at skylle shampooen grundigt ud,
da shampoo-rester kan irritere huden. I nogen
tilfælde ser man hotspot dannelser, hvor der
ikke er skyllet tilstrækkeligt ud.
Efter de to gange shampoo, vil det være en god
idé at bruge balsam. En balsam gør pelsen dejlig blød, hjælper med at forebygge filter, da pelsen bliver nemmere at rede igennem, men ikke
mindst tilfører den fugtighed til hårene, hvilket
en neutraliseret hund vil have ekstra godt af.
Lad gerne balsam sidde i pelsen i 10 minutters
tid, for optimal effekt.

To myter om at vaske sin hund
1. Pas på med at vaske din hund. Du vasker det
naturlige fedtlag af, og det er ikke sundt!
	Denne påstand er ganske enkelt ikke korrekt.
Shampoo producenterne har for længst fundet ud af at lave shampoo i god kvalitet, som
kan anvendes lige så ofte som du som ejer,
mener det er nødvendigt, uden at det naturlige fedtlag fjernes, og uden at pels og hud
tørre ud.
2. Hvis du vasker din hund stopper pelsen med
at sky vandet, og hunden vil blive gennem
våd.
	
Igen forkert. Pelsen vil trods jævnlig vask
sagtens kunne sky vandet.
	Jeg vasker selv min hund relativt ofte. I skrivende stund er det 14 dage siden. I går var
jeg ved stranden med ham, hvor han var i
vandet og svømme flere gange. På trods af,
at han ikke har meget pels, og jævnligt bliver

vasket, var pelsen ikke våd hele vejen igennem. Altså fungere pelsen fortsat som beskyttelse, selvom den blive vasket jævnligt.

Når pelsen tager magten
Billederne i denne artikel er fra sidste år, hvor
jeg var ude og hjælpe med en hund, hvor pelsen
havde taget magten fra ejeren, de kunne simpelthen ikke komme igennem den enorme pels
længere, og det blev kun værre med tiden.
Her er der kun én ting at gøre, og der er i gang
med karten og kammen, og efter 10 minutters
tid har vi igen et lår plus buks, der er pænt gennem friseret. De 3 billeder viser processen fra
start, til friseret, til klippet og vasket.
Så langt så godt, og
så videre med resten
af hunden. Samme fremgangsmåde.
Først karte og så
kam, indtil hun er
friseret helt igennem.
Herefter fik hun en
tur med saksen, for at
få alt det overskydende pels studset af. Afslutningsvis fik hun

et bad. Hun blev naturligvis vasket i shampoo
to gange, og herefter behandlet med en hårkur.
Resultatet er ikke til at tage fejl af. Det var tiltrængt, og det pyntede. Ingen tvivl om, at det
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Nyt fra bestyrelsen

var til god gavn for hunden, men også for ejeren,
der fik en bekymring mindre. Forskellen ses på
billederne.

10 måneder senere
Efter 10 måneder, lige før Hasmark i år, var jeg
igen på besøg hos hund og ejer. Her havde man
selv klippet lidt af bukserne, og hun var blevet
børstet oftere. Men som man ser på billedet, er
der fortsat rigtig meget overskydende pels. Hun
blev igen friseret i bund, og fik studset totterne.
Sikke en forskel et par timer på et trimmebord
kan gøre. På billedet er hun endnu ikke vasket,
men det har pyntet.
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Spørgsmål?
Det vil være helt naturligt at der dukker et
spørgsmål eller to op efter denne gennemgang.
Derfor er du meget velkommen til at skrive
eventuelle spørgsmål til mig på mail på info@
coatcare.dk eller på telefon 29 800 314 – også
for vejledning om, hvilke produkter der vil egne
sig til netop din hund.
Christian Thygesen Niss.

Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren

Det er vist ved at være tid til at gentage hvordan
vi foretrækker at modtage billeder.
Når I sender mere end 1 billede ind – så må I
meget gerne huske at de tilhørende tekster er
”parret” med billedet. Dvs at hvis filnavnet på
billedet er fx 4328.jpeg – så må I gerne skrive
dette foran teksten – så jeg nemt kan se hvilken
tekst der hører til hvilket billede.
Husk hvis billedet skal kunne bruges til for-/
bagsidekonkurrencen, så skal det gerne være
over 1 mb.
Jo tungere billedet er jo bedre er kvaliteten.
Tekst og billeder sendes i hver sin fil – dvs. ikke
noget med at sætte billederne ind i word (med
mindre de sendes separat ved siden af også). Billederne bliver nemlig ødelagt af at komme ind i
word.

Honey (Lady Xiera’s Homemade Honey), 7 år

Bladets bedste historie er den utrolige men sande historie om påskemiraklet i fødekassen ❤.
Sikke dog en rutsjetur af følelser.
Med ønsket om en god sommer til jer alle
Mange hilsner Nefer

Bladets bedste historie

Bla

Når I sender mange tunge billeder – så brug venligst www.wetransfer.com – til dette blad fik jeg
en mail på 46 mb – den har sikkert været tung
at sende – og ikke alle kan sende og modtage

så tunge mail – så for alles skyld vil jeg gerne at I bruger wetransfer. Det er nemt og helt
gratis. DOG bedes I huske lige at sende mig en
sms (21941667) når I har sendt billeder med wetransfer – da det link jeg modtager kun er gyldigt i 7 dage – og hvis der er mere end 7 dage
til deadline – så når jeg ikke at downloade billederne.

de

rie

Så er sommeren godt i gang – selv om vejret
minder mere om efterår – men i det mindste så
skal vores bamser ikke ”lide” i varmen – så intet
er så skidt at det ikke er godt for noget J

ts b
st o
e dste hi

Præmien for vinder
historien er et krus
med billede af din egen
Berner. Kruset er venligst sponsoreret af
LG Petwash.

Berner-Emmas Quest for Quasimodo i
Gråsten slotspark
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Billeder

Billeder
Nice Leckei elsker Lillebælt og sin vandapport

Kannehill`s Barney på tur ved Marselisborg strand
– skønt med noget vand at køle fødderne i

Flying Kimmi fra Bernerpladsen Als og Sundeved

Murphy og anemonerne
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Lillemus Eluna og Louise Hoff. – Iluna: ”Om
lidt rejser jeg ud i verden, og du skal ikke være
så ked af det. Opvæksten i din føde- og hvalpekasse har fyldt min lille rygsæk med trykhed og
kærlighed, oplevelser og indtryk. Du har givet
mig selvtillid og troen på, at jeg kan alt, og jeg
ved du vil altid være der for os. Hjertelig tak for
alt til dig og Allan fra mig og alle mine søskende, fra daddy O´Neill og farmor Anni ❤”

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

05/10/04

Tæve Sennettas Pandora

05/05/05
15/05/05

Tæve Hansennen’s Pepsi
Tæve Bernerhøjen’s
Kimberlee
Han Aristo Bernese Coby
Tæve Bernerhøjen’s Ophelia

28/08/05
26/11/05
05/12/05
05/12/05
13/02/06
05/04/06
18/06/06
18/06/06
18/06/06
18/06/06
04/07/06
28/07/06
28/07/06

Navn

Tæve Ber Moscow’s Janis
Joplin ‘Mcgee’
Han Ber Moscow’s
Pontoppidan
Tæve Østersø Pedersen’s
Atilla
Tæve Euro Kensen Icequeen
Han Duevang’s Tarzan
Tæve Duevang’s Turbo
Tæve Duevang’s Thuja
Tæve Duevang’s Tica
Han Banehaven´s Dalton
Han Pa-Di Sinclair’s
Bacchus
Tæve Pa-Di Sinclair’s Babette

Troværdighed af denne
liste er vigtig, husk derfor
også at afmelde hunden,
når den ikke er længere
lever. Hunde over 12 år slettes automatisk
pr. 1.1.2018. Såfremt de stadig lever,
bedes dette meldes ind på overstående
mailadresse.

Far

Mor

Aeyq van De
Klaverhoeve
Duevang’s Nerman  
Maglód-Falvi Iq Joker
Junior
Vollenweider’s Bastian
Bangshåb’s Bogart

Bellog’s Elsie

Ponto
Ponto
Favitea’s Florian
Kohavens Cæsar
Cero vom Alten Holz
Cero vom Alten Holz
Cero vom Alten Holz
Cero vom Alten Holz
Kohavens Cico
Minas 2 Av
Hennumkroken
Minas 2 Av
Hennumkroken

Hansennen’s Chiquita
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Jeba
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Von-Pedersen’s Sascha
Biska Exclusive Kensen
Duevang’s Qvinnie
Duevang’s Qvinnie
Duevang’s Qvinnie
Duevang’s Qvinnie
Ka Limbo’s Ikira
Tertzo’s Waikoloa
Tertzo’s Waikoloa
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Still going strong
Født

Køn

20/08/06
08/10/06
13/11/06

Tæve Lusennas Freja
Tæve Fløjholmen’s Camilla
Tæve Chili

13/11/06

09/03/07
03/04/07

Tæve Von-Pedersen’s Xmille
Queen of Læsø
Tæve Laica Vom Bergfelder
Land
Tæve Ber Moscow’s Nikoline
Werdelin
Tæve Ber Moscow’s Thilde
Telemark
Han Ber Moscow’s
Trampedak
Tæve Østersø Pedersen’s
Bunny
Han Sund Brusgaard Elvis
Tæve Favitea’s Unika Uttara

14/07/07
06/05/07
06/05/07
08/06/07
08/06/07
08/06/07
12/07/07
09/09/07

Tæve
Tæve
Tæve
Han
Tæve
Tæve
Han
Tæve

25/11/06
01/01/07
01/01/07
01/01/07
04/02/07

Navn

Herletta’s Cujo
Zakili’s Beyoncé
Zakili’s Björk
Lille strand’s Ludvig
Lille Strand’s Luna
Lille Strand’s Leonora
Dalton
Egely’s Aquina

Far

Mor

Donar v. Barnerhof
Bermoscow’s Murmansk
Fensholt’s Jolly Good
Fellow, Chino
Knucklehead av Lee
Armand
Don Vom Bärligarten

Allie
Sund Brusgaard Cinka
Duevangs Qrystal Lady

Tiviniro’s Harley Davies

Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Von-Pedersen’s Sascha

Tiviniro’s Harley Davies
Tiviniro’s Harley Davies
Bernerhøjen’s Enzo
Herletta’s Ludo
Maroussia CrocodileCoach
Kohavens Cæsar
Aslaug’s Maximum
Aslaug’s Maximum
Baron Van´t Pachthof
Baron Van´t Pachthof
Baron Van´t Pachthof
Favitea’s Florian
Fensholt’s Jolly Good
Fellow, Chino

Von-Pedersen’s Go-Go
Ive Von Gramont

Alfi
Favitea’s Lamonique
Herletta’s Fleur
Tertzo’s Michigan
Tertzo’s Michigan
Lille Strand´s Hera
Lille Strand´s Hera
Lille Strand´s Hera
Aki
Bernerhøjen’s Jill

Bernerdalens Lovely Linus

Maestro Jak z Obrazka
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Født

Køn

Navn

09/09/07

Han

Egely’s Anton

09/09/07

Han

09/09/07

Han

16/10/07
20/10/07

Tæve
Tæve

24/11/07

Tæve

25/11/07

Han

18/12/07

Han

18/12/07

Tæve

18/12/07

Tæve

10/02/08

Tæve

11/03/08

Tæve

18/03/08

Tæve

20/03/08

Han

01/04/08

Tæve

04/04/08

Han

20/06/08

Han

Far

Fensholt’s Jolly Good
Fellow, Chino
Egely’s Aladdin
Fensholt’s Jolly Good
Fellow, Chino
Egely’s Aiko
Fensholt’s Jolly Good
Fellow, Chino
Astra
Vollenweider’s Bastian
Tertzos Kaya
Warren Diesel V.’t
Rijkenspark
Tykhøjet Gård’s Celina Knucklehead av Lee
Armand
Favitea’s Yazoo
Warren Diesel V.’t
Rijkenspark
Pa-Di Sinclair’s Duke of Apoletano’s Unsolved
Mysteri
Mysteri
Pa-Di Sinclair’s Dark
Apoletano’s Unsolved
Mysteri
Mysteri
Pa-Di Sinclair’s
Apoletano’s Unsolved
Dreaming Mysteri
Mysteri
Østersø Pedersen’s
Bernerhøjen’s Kassius
Chilli
Lady Xiera’s Vanity
Tertzo’s Xukayo
Fair
Lady Xiera’s Shelly
Warren Diesel V.’t
Rijkenspark
Lady Xiera’s Billy Bob Barancourt van de
Weyenberg
Moon Sister’s Crazy
Warren Diesel V.’t
Corine
Rijkenspark
Zakili’s Duplo Av
Lord Legolas av Hiselfoss
Legolas
Bernerengen’s Aslan
Kabi’s Globus

Mor
Bernerhøjen’s Jill
Bernerhøjen’s Jill
Bernerhøjen’s Jill
Lusennas Donna
Tertzo’s Tinkerbell
Bernario Wiona
Favitea’s Petrea
Tertzo’s Waikoloa
Tertzo’s Waikoloa
Tertzo’s Waikoloa
Von-Pedersen’s Sascha
Maglód-Falvi Never Let
Down
Tertzo’s Xiera
Zuizui’s Goldy
Tertzo’s Moon-Shine
Tertzo’s Michigan
Bel’royal’s Alima

Bernershoppen
www.bernershoppen.dk
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Så er Hasmark 2017 lagt bag os og det er med
stor glæde vi igen kan sige - WAUW - der blev
vist meget flot arbejde med hundene. Aktivitetsudvalget har netop afsluttet regnskabet for prøverne på Hasmark og kan mønstre et fint overskud på ca 3000,- som bl.a vil blive brugt på nye
arrangementer og indkøb af nyt telt.

på Sannes Hundecenter i Hedensted. Tilmelding
til trænerseminar senest d. 7/9 til hannebank@
stofanet.dk.
Vi minder også her om at der arrangeres en dag
med introduktion til vognkørsel søndag d. 17.
September. Vognkørsel vil foregå i Kolding-området og tilmelding kan ske på HUNDEWEB.

Årets trænerseminar for trænere og hjælpere på
træningspladserne bliver med Joan Rasmussen
som underviser og bliver afholdt d. 7. oktober

Med venlig hilsen
Gitte Høy Nielsen

Kennel Amazing Tiklos Golden Glow ”Mika” øver sig i at gå med
trækvognen, så hun med tiden kan hjælpe til på gården

Et par friske Rally Drenge på Hasmark. Far Kjær’s
Dancing With Charlie på godt 5 år blev slået af søn Ber-

Tara der køler sig af i Roskilde Fjord

lemo’s Aragon på knap 2 år i Rally Expert - Hvor Aragon
snuppede sit 1. af 3 CERTER, første gang han starter i
Expert klassen
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Kom i gang med Vognkørsel

Kom og vær med til at lære lidt om vognkørsel
Majbrit Maagaard fra Bernerplads Als-Sundeved
kommer og fortæller om sine oplevelser og erfaringer
med vognkørsel.
Majbrit medbringer seler, vogn og træningsvogn, som
vi kan prøve.
Søndag d. 17. september 2017
kl. 11.00 - ca. 16.00
Arrangementet vil blive afholdt hos Connie
Norup på adressen
Gl. Ålbovej 5 B, Stenderup, 6092 Sønder
Stenderup
Tilmelding på www.Hundeweb.dk senest
1. september Pris: kr. 50,- Max 18 pladser.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget

Medbring selv madpakke og drikkevarer og selvfølgelig vand og vandskål til din hund
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Resultater fra Hasmark 2017

LP1
Nr 1.	Kinggeorge og Mette Ejsing 190 point
Nr 2.	Werner Wix Wanted Dearly og Lene Hadbjerg Sørensen 189,5 point
Nr 3.	Bernerhøjen´s Gucci og Mette Ejsing 188
point

Rally Begynder
Nr 1. Collie 100 point
Nr 2.	Berlemo´s Basia og Maibrit Maagaard 100
point
Nr 3.	Rico Suave Av Sennenlio og Joan Ohlsen
Kjeldsen 97 point
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LP2
Nr 1.	Vipsennen´s X-Treme Lilo og Tove Sørensen 199 point
Nr 2.	Dalaleds Qisa og Karin Rasmussen 169
point

Rally Øvet
Nr 1. Australian Shepherd 97 point
Nr 2. Collie 88 point
Nr 3.	Lady Xiera´s Loppe og Bodil Nordam 85
point
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Berlemo´s Babuske – Lenette Lyngbye Bendtsen
opnåede titlen LP1 på dagen.
Berlemo´s Basia – Maibrit Maagaard, Werner
Wix Wanted Dearly – Lene Hadbjerg Sørensen
og Aslaug´s Pinja - Mogens Lyngbye Johansen
opnåede titlen RBM - Rally Begynder Mester –
på dagen.

Rally Ekspert
Nr 1.	Vipsennen´s X-Treme Lilo og Tove Sørensen 100 point
Nr 2.	
Berlemo´s Aragon og Joanna Gram 97
point
Nr 3. Dansk/Svensk gårdhund 95 point

Rally Champion
Vipsennen´s X-Treme Lilo – Tove Sørensen blev
DKRLCH – Dansk Rally Champion – på dagen.

Rally Champion
Nr 1. Barbet 91 point
Nr 2. Bichon Havanais 90 point

Aktivitetsudvalget ønsker stort tillykke med
resultaterne og de nye titler til alle.
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Hasmark Strand Camping 24 & 25 juni 2017
Vores årlige klubudstilling startede for udvalgets
vedkommende allerede torsdag d.22 juni. Det
tager alligevel noget tid at få stillet op og gjort
klar til teltopsætning om fredagen.
Fredag d. 23. juni kl 17 begyndte opsætningen
af udstillingstelte og udstillingsudvalget vil gerne takke alle udstillere for de humoristiske indslag og det høje humør I alle udviser inden der
bliver givet grønt lys. Vi i udvalget fornemmer
faktisk også at det giver jer alle en vis ro at I ved,
der ikke bliver åbnet før tid.
Efter telt opsætningen blev der serveret en forfriskning, det er nu altid så hyggeligt at der lige
er tid til at sludre lidt med de mennesker man
skal hygge sig med i weekenden.
Joan og Lars stod for fællesspisningen og opsætning af vores store hvide telt. Det betyder så
meget at I vil hjælpe os. Tusind tak for hjælpen
og for den gode mad. Vi var over 80 personer til
fællesspisningen. Vi glæder os allerede til næste
gang.
I år havde vi besluttes os for at søsætte et nyt
tiltag. Fie Basbøll stod for vores # hashtag konkurrence. Der ville blive fundet en vinder om
søndagen. Der kom over 300 billeder ind hen
over weekenden, så det må siges at være en
succes. Vi er glade for at så mange gerne ville
deltage i legen.
Vinderen af konkurrencen blev Jesper Damgaard-Iversen. Billedet kan i se her i bladet.
Der blev også afholdt tegnekonkurrence for alle
børn der havde lyst til at deltage. Det blev til 15
tegninger og søndag blev der uddelt en præmie
til alle børnene for at deltage.
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Vinderbilledet
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Barn og hund

Dommer: Bent Olsen
Der var 2 klasser. Små optil 8 år og store 9-13 år.
Der var tæt kamp om placeringerne men to skilte sig ud og var lige en tand bedre end alle andre.

Lørdag blev udstillingen skudt i gang kl. 10. Vejret var ikke rigtig med os hele dagen. Ind imellem væltede regnen ned og det blev en forholdsvis lang dag der først sluttede kl 17.

Veteranparade
I pausen før finalerne blev der afholdt veteranparade. 18 Bernere over 8 år deltog deraf kun 1
han iblandt tæverne. Desværre var der 2 veteraner der var forhindrede i at deltage da de lå syge
derhjemme.

I gruppen op til 8 år var det Lærke med Amazing
Tiklo´s Balu Magic(Mille Bille) ejet af Gitte Høy
Nielsen.

Tertzo´s Dendi 13 år, ejet af Ulla Hobert
Bernerhøjens Ophelia 11,7 år, ejet af Elsemarie
kolding Jacobsen.
De modtager begge en roset og et diplom. Vi håber at begge hunde har fået det bedre.
Det er fantastisk at se så mange gamle Bernere
i ringen på en gang. Stort tak til Tine Kloster for
at have lavet de meget flotte veterandiplomer.

I gruppen 8-15 år var det Josephine med Harthin´s Orlando, ejet af Linda Hjort.
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Alle deltagende børn blev begavet med, medalje,
diplom, sæbebobler og lidt guffer til hundene.
Lørdag blev der afholdt lotteri. Denne gang
skulle overskuddet gå til udstillingsudvalget, da
vi vil bruge pengene til at gøre noget ekstra ud
af vores jubilæumsår 2018.

Lørdag
Dommer Petra Junehall, SE dømte hannerne
Dommer Lisa Ebnet, USA dømte tæverne
51 hanner, 79 tæver og 3 i opdrætsklassen.

Salget af lodder indbragte et overskud på 10.000
kr. og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke
vores sponsorer. Uden jer var der slet ikke blevet
noget lotteri.
Egtved Dyrlægerne
Kennel Vipsennen
Hanne Bank Pedersen
Kennel Berner Emmas
Tove og Jørgen Jensen
Janne Klitgaard, Karsten Kjeld og Aksel
Inge Bibby
Helene Damm
Kennel Chalina
Gitte Høy Nielsen
Nicole Olsen
Lenes Berner
Kennel Elmebjerg
Kennel Sennetta
Kennel JJ Berns
Jeanette Damm Lerskov
Kennel Harthin´s
Oliver´s
Engelykke
Royal Canin
Coatcare
Berner Shoppen

Bedste Baby
Berner-Emmas What´s up Verner, Ib Frost

Bedste Hvalp
Pollman van´t Stokerybos, Janne Klitgaard

Bedste Veteran
Sennetta´s Columbo, Nicole Hecksher Olsen

Tak til sponsorerne!
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Søndag

Dommer Lisa Ebnet, USA dømte hannerne
Dommer Petra Junehall, SE dømte tæverne
49 hanner, 70 tæver og 3 i opdrætsklassen.

BIR
Sennetta´s Columbo, Nicole Hecksher Olsen

BIM
Werner Wix Xtraspecial, Fie og Christina Basbøll

Bedste Baby
Dundee, Torben Lindberg Poulsen

Bedste opdrætsklasse
Kennel Harthin´s, Peter Uno, Anne Harthin og
Maria Harthin

Bedste Hvalp
Pollman van´t Stokerybos, Janne Klitgaard

Bedste Veteran
Michikos Aiko, Madeleine Lundh
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Dommer Lisa Ebnet, USA har sendt os følgende fra Hasmark
DBSK Specialty June 24 and 25, 2017
By Lisa Ebnet

BIR
Michikos Emiko, Mari Mondino

BIM
Ludvig Lillemann av Hiselfoss, Gro

Bedste opdrætsklasse
Kennel Harthin´s, Peter Uno, Anne Harthin og
Maria Harthin

I finalerne var der rigtig god stemning rundt om
ringen. Der blev hujet, klappet, piftet og enkelte
måtte af stolthed og glæde slippe en lille tårer.
Tusind tak til alle jer der var med til at gøre vores
årlige klubudstilling til et sted, hvor man gerne
vil tilbringe en weekend. Et stort tak skal lyde til
vores trofaste hjælpere og i den forbindelse ser
vi gerne at der er flere der tilslutter sig hjælper
holdet om søndagen.

Lotus og Tara (mor og datter) er på crossfit tur i skoven
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What a fabulous show grounds, show committee and weekend to celebrate bernese mountain
dogs in Denmark. Thank you all for your entries.
I am honor that you shared your beloved dogs
with me. It can take a little time to get used to a
different system of judging. I quite like the Danish system for evaluating and critiquing dogs.
It allows people to get another opinion about
the quality of their individual dogs but also the
breed in general. I had judged your show some
years ago while living in the UK. It was interesting to see the general changes. Overall, I
think you have some dogs with good substance
and strong bone. Temperaments are very solid. I
saw only a few missing teeth in the girls with a
few level bites in both sexes. The tail carriage in
several of the males was of great concern. The
curled tails are not correct and should now be
avoided. Overall, side gate is free flowing and
easy but some dogs struggle moving cleanly
coming and going away. A bernese must be able
to move with ease to do its intended work. Be
mindful when choosing breeding stock that consider front assembly and proper rear angles.
My BOB on Sunday was not a flashy girl but a
very strong mover and correct proportions. She

Fantasia Bernenska Dolina

Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget
really could glide around the ring and was clean
coming and going. Her character was obvious
and could probably work all day. Best of opposite
was also a very clean moving dog with great
substance and construction. As he matures, he
will only become more stunning.
My BPIS was a big boy that again was able to
move cleanly up and back with great extension
on his side gate. Truly a very promising young
boy.

Kommende udstillinger

A nice surprise was judging the groups of dogs.
We do not have this class in the US. It was fun
and I love judging the comparison side by side.
They all were so impressive together.
Thank you again for having me as your judge.
Your sportsmanship and kindness is remarkable.
Please continue to be shining ambassadors and
conscientious breeders for our lovely breed.

Udstillingsudvalget bruger mere og mere Facebook til at kommunikerer med. Vi oplever, at vi
kommer hurtigere ud til de fleste, og vi vil gerne
takke alle jer, der hjælper til med at få delt vores
opslag.

Vi har endnu ikke modtaget noget fra vores
svenske dommer Petra
Når dette blad udkommer så vil vi have haft afholdt udstilling i Odense, mere om denne i næste
blad.

23-9-2017 Slagelse, Kirkerupvej 16, Sørbymagle, 4200 Slagelse
SIDSTE FRIST 23-8-2017 kl 23.59
24-9-2017 Ballerup, Ballerup Idrætsby, 2750
Ballerup
SIDSTE FRIST 28-8-2017 kl 8.00

Når man tilmelder sin hund på en udstilling,
kvittere man for at man er indforstået med udstillingsreglerne, så vi vil gerne opfordre til at
man lige at få genopfrisket hvad der egentlig
står i reglementet.
Det var alt for denne gang
God sommer ønskes alle af.
Udstillingsudvalget

Ny Champ
 y Dansk Champion
N
DBSK’s udstilling i Hasmark 25/6 2017
udløste det 3. CERT til Kjær’s Dancing With
Charlie præcist 1 år efter han fik sit 1. CERT.
Charlie er 5 år og er Rally Begynder og Øvet Mester, har det 1. af 3. Expert CERTER samt har
bestået både LP1 og LP2 med 1. Præmie.
Så man kan ikke just påstå at Berneren ikke er
en alsidig hund.
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Når dette blad kommer ud, nyder I alle forhåbentlig det sidste af sommeren. I overvejer måske også, hvad I skal lave i efteråret med jeres
Bernere og her har vi nogle forslag, som vi håber I vil melde jer til. Det ene arrangement, som
vi i avls- og sundhedsudvalget har arbejdet på
og fortsat arbejder meget med, er avlsbeskrivelses-arrangementet d. 30/9. Vi har sat en invitationen ind her i bladet og I kan også læse
mere på hjemmesiden. Der er 20 pladser, så I
må skynde jer at melde til - det er først-til-mølle.
I sidste nummer bragte vi den seneste statistik,
som altid er spændende at studere. Lise havde
bl.a bemærket et fald i HD og AD fotograferinger. I Marts havde vi netop afholdt et arrangement i samarbejde med dyrlæge Jens Knudsen
fra Evidensia Næstved, hvor han forklarede
omkring HD, AD og OCD. Vi fik en introduktion
til hvad HD, AD og OCD er, samt hvilke grader
disse inddeles i, herudover hvordan billederne
tages korrekt, og vi fik lov at ”bedømme” og
diskutere nogle billeder undervejs, hvorefter
Jens gennemgik dem med sine observationer.
Han forklarede desuden hvordan billederne bliver bedømt, hvor der bliver målt og kigget, samt
hvordan man tilsidst ved hjælp af alle disse observationer, kan komme frem til en status. Dette
var en super god mulighed for at få et indblik i
arbejdet bag den status, som ens hund får på
hundeweb. For mange er dette en ukendt verden
og Jens guidede os super igennem med gode forklaringer og besvarede spørgsmål pædagogisk
og grundigt hele vejen med stort engagement. Vi
vil gerne takke Jens endnu en gang for at bruge
en søndag på fuldstændig frivilligt arbejde for
klubbens medlemmer og for at lægge lokaler til.
HD og AD er ikke kun vigtigt for det enkelte
individ, det er også vigtigt for familien og hele
racen. Selvom man kun har en ”hyggehund”,
er det vigtigt for opdrætter, hanhunde-ejer, søskende, halvsøskende m.fl. at vide, hvordan re-
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sultatet af dette match er blevet. Et eksempel,
som vi f.eks. debatterede i Næstved var: Er det
bedre at bruge en hund i avl med A, hvor alle
søskende har C eller mere, eller en hund med C,
hvor resten af kuldet har A? Eller en hund med
A, men hvor ingen andre søskende er fotograferede? HD og AD er faktisk i høj grad afhængig
af miljøet/opvæksten. Det betyder ikke, at man
kan være ligeglad med hvilke hunde man sætter
sammen, men det er vigtigt både at kigge på arv
og hvordan hunden passes under opvæksten.
Har hunden leget vildt i hundeskoven med de
store hunde og har ejer glemt at sige stop for sin
hvalp, så den på den måde overbelaster sine led?
Eller har hunden været overvægtig, eller har fået
motion på den forkerte måde? Der er mange ting
at overveje, og det er ikke bare lige sådan at vælge en partner, der passer med ens hund. Opdrættere gør et stort arbejde, sidder med tavler og
gennemgår linjerne nøje for at se hvordan disse
to hunde passer sammen og evaluerer efterfølgende. De kigger ikke kun på forældrene, men
også linjerne bag, søskende, halv-søskende osv.
Derfor er det så vigtigt at selv ”sofahunden” fotograferes, så man ved hvad man skal holde øje
med og så opdrætter, han-hunde-ejer, søskende
m.fl. kan bruge det i deres overvejelser for den
videre avl. Det kan ikke bare være ligemeget om
hunden fotografes, fordi den ikke skal bruges i
avl alligevel, den kun er købt som ”hyggehund”,
det ikke interesserer en fordi man ikke er avler
selv, man er ligeglad med et tal eller et bogstav,
osv. - det betyder noget for mange flere end bare
lige den ene hund og dens ejer. For en selv er det
også godt at vide, hvordan ens hunds status er,
så man ved hvordan man bedst kan aktivere sin
hund, hvis der skulle være problemer. En hund
med påvist HD eller AD skal dog ikke bare holdes i ro og ligge på sofaen! Den skal netop aktiveres og opbygge muskler på den rette måde, så
den holdes igang og ikke bare kalker til. Det hele
skal naturligvis ske på hundens præmisser og i
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samråd med dyrlæge osv. Men daglig træning
og motion er vigtigt. En vigtig ting at holde øje
med, som Jens også nævnte, er hundens vægt.
Hvis man har en overvægtig hund, belaster man
ikke kun dens led yderligere, men man forkorter
faktisk også dens levetid. En Berner skal være
kompakt, men ikke fed!
Når vi taler om led, er vi i avls- og sundhedsudvalget, i forbindelse med arbejdet med opdatering af Race Avls Strategien stødt på et andet
problem, som kræver at vi er obs på det: Ledbånd/korsbånd. Vi håber at kunne arrangere et
foredrag om dette i slutningen af året. Hold øje
med nærmere information på hjemmesiden, Facebook og de kommende BernerBlade.
Vi har indtil nu kunnet holde vores plan om at
afholde 2 arrangementer om året for forskellige målgrupper fordelt i øst og vest. Vi har, som
nævnt, afholdt arrangementet i Næstved med
Jens omkring Bernerens opbygning med fokus
på HD, AD & OCD, og derudover har vi afholdt
et arrangement om fertilitet i Odder. Her fik deltagerne lov at kigge på progesteron-tests og vi
hørte omkring parringstidspunkt, drægtighed,
fødsel mm. Meget spændende og vi vil gerne
takke dyrlæge Jan Ilkjær Birch fra Odder Dyreklinik for foredraget og for at lægge lokaler til.

Vi bestræber os på at holde omkostningerne nede
til disse arrangementer, så alle kan være med og
derfor er det super dejligt for os, når dyrlægerne
viser så stor hjælpsomhed og venlighed.
Som I kan se, har vi mange bolde i luften i avlsog sundhedsudvalget. Vi håber fortsat at kunne
indbyde til spændende arrangementer og at der
fortsat er så stor tilslutning.
Lige nu er der fokus på avlsbeskrivelsesarrangementet d. 30/9, som er lige om hjørnet. Der
er stadig, i skrivende stund, ledige pladser, så vi
håber at I vil tage imod vores invitation og fylde de 20 pladser ud. Se invitationen her i bladet
eller på hjemmesiden. Vi har arbejdet med at få
det op at stå og håber på at det bliver en succes.
Det har før været afholdt og vi har lavet nogle
få ændringer i forløbet, så man bl.a. nu vil få sin
beskrivelse på dagen og denne bliver offentliggjort på hjemmesiden i en samlet fil for alle deltagende på lige fod med udstillingskritikker. Der
vil heller ikke længere blive udtaget blodprøver.
Dagen efter, d. 1/10, vil Hr. Bachmann fortælle om den tyske genomtest fra SSV og man vil
kunne stille spørgsmål til ham. Tilmelding vil
ske via hundeweb, så hold øje der.

Tykhøjet Gård’s Indie har fundet et køligt sted i
Tove og Jørgens dejlige have

Lille Strands Lotus (Baron Van´t Pachthof /
Lille Strand´s Hera) 08.06.2007 - 16.06.2017
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Vi arbejder også, som nævnt, på at opdatere
Race Avls Strategien, hvilket der bruges meget krudt på. Det er en længere proces og dette
arbejde kunne ikke gøres uden statistikker fra
hundeweb, dødmeldinger mm. Disse statistikker
udarbejdes af Lise Kjær og Erika Bromose, som
tager imod dødmeldinger og helbredsregistreringer. For at kunne lave dette arbejde, kræves det
dog at I medlemmer hjælper også! I skal huske
at dødmelde jeres hunde både på hundeweb og
til Erika. Tjek i den forbindelse om jeres hunde er
fjernet fra div. lister, så vi kan holde disse lister
ajour. Jo flere vi får, jo mere retvisende billede
får vi både af gennemsnits-levealder, sundhedsproblemer i racen mm. og ved hvor vi skal sætte
fokus. Bemærk, at der kan sendes helbredsregistreringer løbende, så det kan gøres flere gange
i løbet af hundens liv, hvis der konstateres et
problem. Blanketterne til helbredsregistrering og
dødmelding findes under fanen ”Sundhed” på
DBSK’s hjemmeside. Det bliver brugt i statistikken, men ingen navne nævnes.
Vi arbejder på at lave en underside på hjemmesiden, hvor den aktuelle gennemsnits-levealder,
de hyppigste dødsårsager, samt div. statistikker
over sundhed vil blive offentliggjort. Den vil blive opdateret hvert år, så man løbende kan holde
øje med udviklingen.

Prima-Sennen`s Dexter of Kimberly
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Vi har mange bolde i luften, som I kan se, men
vi holder tungen lige i munden og er glade for
det gode samarbejde, som der er i udvalget. Det
er vigtigt for os, at vi har jer medlemmer med
undervejs i processen og derfor er vi også altid
åbne for ideer og spørgsmål og er glade for at
høre jeres meninger og tale med jer til arrangementerne. Vi er altid glade for jeres tanker og
hjælp.
To medlemmer undersøgte ang. meningitis, som
I har kunnet læse om i tidligere udgaver af BernerBladet, men da dette problem ikke viste sig at
være stort i racen, hvilket vil sige over 10%, som
er grænsen for hvad man anser for et decideret
problem hos racen, anser vi dette for afsluttet.
Det betyder ikke, at man så bare tager skyklapper på, men det betyder, at der holdes øje med
udviklingen også i andre lande, så det ikke bliver et problem.
Ærlighed er altid vejen frem og hvis ens hund
fejler noget, er det vigtigt både at informere opdrætter, samt meget gerne indsende sundhedsregistrering, så vi kan holde fokus på de største
problemer. Kun sammen kan vi arbejde for Bernerens sundhed og længere levealder.
På udvalgets vegne
Berit

Det startede med tre- fire køer – Kannehill´s Barney var
ved Egå Engsø kort efter at køerne var kommet på græs

Lørdag den 30. september 2017 i Odense


Avls- og sundhedsudvalget indbyder igen i år til et avlsbeskrivelsesarrangement.
Der er plads til 20 hunde og det er først-til-mølle.
HVAD SKAL FOREGÅ:
3 kompetente dommere gennemgår hunden fra snude til halespids og bedømmer bl.a. også
hundens bygning og bevægelser. Herudover skal hunden igennem en lille adfærdstest.
Efter den enkelt hunds beskrivelse får man en kort vurdering om den enkelte hunds svagheder og
stærke sider og råd om, hvad man bl.a. skal kigge efter, når man skal vælge en avlspartner. Alle
Bernere med DKK-stamtavle kan være med, hvis de opfylder deltagerkravene, som er beskrevet
nedenfor. Dette arrangement er ikke en konkurrence, som en udstilling f.eks., men et sted hvor du
kan få en grundig beskrivelse af din Berner.
NYT I ÅR:
Beskrivelsen vil blive udlevereret på dagen og herudover vil den bliver lagt på hjemmesiden med
resultaterne fra alle de beskrevne hunde i en samlet fil. Der udtages ikke længere blodprøver.
DELTAGERKRAV:
Hunden skal have DKK-stamtavle. Den skal være fyldt 18 måneder og HD/AD fotograferet.
PRIS: Medlemspris 800 kr.
Ikke medlem 1600 kr.
Bindende tilmelding. Først gældende når betaling er registeret.
TILMELDNING:
Tilmeldingsblanket findes på hjemmesiden i kalenderen eller ved at følge QR-koden herunder.
Blanketten udfyldes og sendes til: asu@berner-sennen.dk
Betaling: Via Netbank: Reg. 1551 – Konto 3737206807
VIGTIGT! Mrk. Din indbetaling med dit fulde navn og hundens fulde navn.
SPØRGSMÅL: asu@berner-sennen.dk
DOMMERE:
Hermann Josef Gerhards, Tyskland
Norbert Bachmann, Tyskland
En danskGothen,
dommerDanmark
Birgitte
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Steroid Responsiv Meningitis (SRMA)
– status siden sidst…
Da vi, forfattere af denne artikel, i slutningen af
2016 tog kontakt til bestyrelsen af DBSK havde vi to formål. Ét var at få skabt en viden om
sygdommen, som er sjælden men alvorlig og
som kræver, at diagnosen stilles hurtigt og en
korrekt behandling sættes ind. Det andet formål
var at få etableret en database a la den som har
virket i mange år i regi af NBSK.
Med to artikler i Berner Bladet – en egen beretning om syg hund og erfaringer hermed og en
anden, som understøttede denne, en lægefaglig
artikel skrevet af en af Danmarks førende neurologer med specialviden indenfor autoimmune
sygdomme – mener vi, at vi fik spredt en viden
blandt opdrættere og ejere, nemlig medlemmer
af DBSK.
I vores artikel opfordrede vi til, at alle, uanset
om man er ejer eller opdrætter, kontakter enten
os eller Avlsudvalget under DBSK, således, at vi
kan få påbegyndt et register – en database, som
fremadrettet kan mindske risikoen for at ”se”
Bernere med SRMA.
Opfordringen gav ikke nye oplysninger, men vi
kan orientere om, at den viden og tilhørende dokumentation, som vi har været i besiddelse af,
på hunde, der har været ramt af SRMA er sendt
til Avls- og Sundhedsudvalg samt Bestyrelsen
for DBSK. Det drejer sig om i alt fire hunde, som
har fået stillet diagnose via rygmarvsprøve. En
af de fire hunde døde pga., at diagnosen blev
stillet for sent.
Problemet med SRMA er ikke stort, det som har
overrasket os, med vores beskedne viden og med
de oplysninger, vi har kunnet få fra NBSK er, at
der kan ses ”et mønster”. Derfor er det vores håb,
at DBSK vil følge de samme råd om opdræt, på
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syge hunde og deres nærmeste slægtninge, som
NBSK. Således har vi ikke udtalt os katogorisk
om, hverken på Facebook eller i Berner Bladet,
at nogle hunde på baggrund af vores viden skulle tages ud af avl.
Helle Sinclair har skrevet til Bestyrelsen, hvor
det tilbydes, i samarbejde med Erika Bromose,
at lave et sundhedsregister over Berner Sennen
hunde under DBSK. Det skal være et let og overskueligt register. Data skal komme fra ejere og
opdrættere, selvfølgelig suppleret med relevant
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dokumentation fra hundens dyrlæge. Alle data
bør være samlet i en database, hvortil opdrættere under DBSK kan få tildelt et login (adgang
i begrænset periode), således at man foretager
nogle bevidste valg i sit opdræt. Det kunne være
fantastisk på sigt at lave en fælles nordisk database – vidensdeling, også på tværs af landegrænser, kan kun gavne vores dejlige race. Bestyrelsen samt Helle Sinclair og Erika Bromose
har selvfølgelig alle tavshedspligt i arbejdet med
etablering af en sådan database. Således vil vi
fortsat opfordre til åbenhed om de sygdomme,
vores Bernere rammes af, det er simpelt - jo flere
data desto bedre en database.

Frem til, at DBSK alene eller sammen med de
nordiske søsterorganisationer får etableret et
register, kan man finde mange dataoplysninger i NBSK’s helseregister, hvor der dog kræves
medlemskab for at få et login, men også i Berner-Garde Foundation, som er en international
database, der kan benyttes af alle.
Er man fortsat i tvivl om, hvad SRMA er, så find
martsbladet frem og læs dyrlægens artikel eller søg på Facebook og find gruppen ”Surviving
SRMA” – dér deler hundeejere verden over deres
erfaringer med syge hunde.
Lise-Lotte Hansen og Helle Sinclair

Da vi kan se, at der skulle være fare for spredning af sygdommen via tyske hunde, har vi
kontaktet SSV´s formand for avlsrådet, Christel
Fechler. Hun kendte til sygdommen, men efter
deres viden var den ikke konstateret i de linjer,
I nævner. Da antallet af angrebne hunde, der
har fået en sikker diagnose, er så lavt, holder vi
os til både vores egen raceavlsstrategi og DKK´s
regler, der siger, at der skal være mindst 10 %

Lola (Lady Xiera’s Lost and Found), 5 år

syge i en population, før man sætter ind med
forholdsregler. Dette betyder jo ikke, at man bare
sætter sig med hænderne i skødet. Vi vil stadig
holder ører og øjne åbne. Men mener ikke, der
er baggrund for at indføre registre eller kontrol.
Venlig hilsen
På Avls- og Sundhedsudvalgets vegne
Inge Bibby.

Banehavens Dalton blev 11 år den 4. juli og er stadig fit for fight,
det er bare dejligt at have en Berner der stadig tror han 4 år.
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Billeder

Delarenta Wesola Czereda

Fensholt´s Penelope

Dendi, som fejrer sin 13 års fødselsdag

DKCH SECH CZCH INTCH Amazing Tiklo’s Balu Magic
– bedre kendt som MilleBille øver rally 2 måneder efter
TTA operation for sprunget korsbånd
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Lotus, Tara, Maggi og Dendi er på crossfit tur
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Os fra Østjylland gjorde det igen
Vi lykkedes med igen at skabe omgivelserne til
en perfekt dag i Berner Sennen hundens tegn,
da vi afholdt skue i Sabro den 25. maj. Takket
være skønt solskinsvejr, velvillige sponsorer og
skønne mennesker med deres dejlige hunde.
Ikke mindre end 72 tilmeldte hunde gjorde det
til en helt perfekt dag for os i den arrangerende
gruppe. Vi fik igen så meget ros for vores arbejde, så vi fik blod på tanden til at lave et – om
muligt – endnu bedre arrangement til næste år
på Kr. Himmelfartsdag.
Vi havde en skøn dag. Vi får indtryk af at også
vores dejlige hunde og deres mennesker havde
det lige så skønt. Vi håber på at finde en fornuftig løsning.
Igen i år fik vi et fantastisk godt overskud – Tusind, tusind tak til vores sponsorer. Overskuddet
går igen i år til KU-Life til forskning indenfor
Berner Sennen Hunde.

Sådan blev dagens resultater
Baby klasse han
1.
2.
3.
4.

Harthin’s Stella
Terplinggaads Gabbi
Terplinggaards Gina
Berner-Emmas Very Nice Vianna

Baby klasse tæve
1.
2.
3.
4.

Harthin’s Sheldon of Sheffild
Terplinggards Gambler
Manfred
Berner-Emmas Well Done Wilfred

BIR BABY
Harthin’s Stella

BIM BABY
Harthin’s Sheldon of Sheffild
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Hvalpe klasse han

Mellem klasse han

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Pollman van’t Stokerybos
Fensholt’s Penelope
Fantasia Bernénska Dolina
Sarchris’s Sille

Hvalpe klasse tæve

Mellem klasse tæve

1. Vida Valentina av Hiselfoss

Vida Valentina av Hiselfoss

1.
2.
3.
4.

BIM HVALP

Åben klasse han

Pollman van’t Stokerybos

1.
2.
3.
4.

BIR HVALP

Junior klasse han
1.
2.
3.
4.

Terplinggaards Django
Aslaug’s Sixten Sparre
Maestro Jak z Obrazka
Berlemos Brio

Junior klasse tæve
1.
2.
3.
4.
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Our Future z Deikowej Doliny
Bernljungens GB’s Filur
Berner-Emmas Quest for Quasimodo
Berlemo’s Aragon

Enya
Terplinggaards Danna
Terplinggaards Ciri
Ethena

Terplinggaards Atilla
Möllelyckans Esther
Berner-Emmas Queen of Them All
Our Calisi z Deikowej Doliny

Kjær’s Dancing With Charlie
Amazing Tiklo’s Bronco Billy
Nice Leckie Van de Klaverhoeve
Kannehill’s Barney

Åben klasse tæve
1.
2.
3.
4.

Kristianslyst’s Becca
Iren adler Alpiu Slenis
Öreghegyi-Macko Olivia
Kjær’s Mamma Mia
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Champion klasse han

4. Our Future z Deikowej Doliny

1. Hauff DukoLabas
2. Tjofselinas Z Derio

BIK tæve

1. Harthin’s Magnificent Miss Melanie
2. Banehaven’s Fillis Filua

1.
2.
3.
4.

Golfklasse han

Bedst i racen (BIR)

1. Berner-Emmas Jalthe Amarone D’italy
2. Pa-Di Sinclair’s Navajo

Pa-Di Sinclair’s Eternity

Veteran han

Kristianslyst’s Bec ca

Champion klasse tæve

1. Pa-Di Sinclair’s Eternity
2. Maoussia Otzo King of Forest

Veteran tæver
1. Aslaug’s Ophelia
2. Moon Sister’s Crazy Corine

BIR VETERAN
Pa-Di Sinclair’s Eternity

BIM VETERAN

Kristianslyst’s Becca
Enya
Harthin’s Magnificent Miss Melanie
Aslaug’s Ophelia

Beds t i modsat køn (BIM)
Vi har hørt noget om, at DKK har udvidet Roskilde-udstillingen med også at indbefatte fredag,
hvilket jo gør det lidt svært for os at videreføre
den tradition, vi har fået startet. Det giver i hvert
fald stof til eftertanke, som vi er nødt til at prøve
at løse. Har du en mening om hvorvidt vi skal
flytte det, eller vi skal droppe det – evt. bibeholde dagen og tage kampen op med DKK om
tilmeldinger, så lad os høre din mening på vores
Facebookside: ”Berner Sennen Østjylland”.

Aslaug’s Ophelia

BIK han
1. Pa-Di Sinclair’s Eternity
2. Berner-Emmas Jalthe Amarone D’italy
3. Kjær’s Dancing With Charlie

Mandiba, 9 mdr. foto taget ved Henne strand

Tak til alle jer, der deltog,
fra os i Østjyllandsgruppen: Anna, Connie,
Hanne, Helle, Inge og Tine

Barney ville gerne lege, sprang sin snor
af bare iver og måtte have sporline på
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Berner Lolland-Falster har den 2. september 2017
10 års jubilæum som uformel interesseklub

Her først et lille tilbageblik fra en at ”stifterne”.
Sommeren 2007 var vi et par bernerfolk, der fik
den strålende ide, at opspore så mange bernerfolk som muligt i hvert vores lokalområde.
Men det var ikke nok; så vi aftalte også, at hver
gang vi så en berner sennenhund, ville vi spørge
dens mennesker, om de ville være med i vores
gåtur - kaffedrikkende - tedrikkende og kagespisende nystiftede bernerhyggeklub.
Første tur var i september. Jeg havde bagt kagen
og på vej ud til vores mødested, blev vi enige om,
at det MÅTTE holde op med at regne. Det gjorde
det ikke; men seje som vi var, drog vi til skovs.
Kaffen, teen og kagen blev derefter indtaget i et
brændeskur, venligst udlånt af ejerne, der nok
troede, vi var lidt tossede. OS. Bernerfolk ? Tossede ? Ja. Tossede med vores hunde og heldigvis
tossede nok til at blive ved med at mødes.
Nye er kommet til, vi går ture, træner ind i mellem og mødes til overdreven hyggelige arrangementer. Lad os blive ved med det. Det er dejligt
at være sammen med lidelsesfæller, for vi lider
sammen, når vi mister en af flokken. Vi glædes også sammen over hvalpekuld, og når nye
kommer til.

32

Så opråb til alle bernertosser i nærheden: kom
frit frem og lad os dele glæden ved at være sammen. Med hundene som centrum hvad enten det
drejer sig om hygge, træning, udstilling, vognkørsel eller avl. Tak for de første dejlige 10 år.
Mette og Alfa fra Falster
Efter den våde start kom deltagerantallet hurtigt
op på 17 til 20 bernere og har holdt sig der lige
siden, dog med nogen udskiftninger. Vi samles
ca. 1 gang om måneden forskellige steder til en
gåtur, hvor bernerne kan have lidt socialt samvær, og hvor deres mennesker kan få en god
snak. Turen afsluttes som regel med en tår medbragt kaffe/the. Til disse ture kommer der 8 – 10
bernere. Et par gange om året hygger vi os med
lidt spisning på sammenskudsbasis. Det er fantastisk at se, hvordan så mange bernere kommer
ud at det med hinanden uden tegn på kriser.
De sidste par år har vi også prøvet med lidt almen træning på en plads lige syd for Sakskøbing
en gang om ugen i ca. 2 måneder for dem, der
har lyst og mulighed for at deltage.
En berner har været med på hele turen, og det er
Benzo, der lige har rundet 10 år og er still going
strong – er bl.a. med til vores træningsaftener,
skønt han ikke har behov.
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Marts 2008 Benzo til højre

Maj 2017 Benzo

Vi fejrer vores jubilæum d. 2. september 2017
på samme sted, hvor gruppen havde sin første
samling, nemlig ved Lille Abildvig lige syd for
Næsgård og i den nordlige ende af Korselitse
Østerskov på Falster. Alle bernertossede er velkomne til at deltage.

Vi har oprettet en gruppe på Facebook: Berner
Lolland/Falster. Her kan man også se billeder
fra vores ture. Hvis man ønsker at deltage i
gruppen, vil det være en fordel - rent informationsmæssigt - at komme på vores mail-liste; men
det er ingen betingelse for deltagelse. Dette gøres
ved at sende en besked til Bernerxenta@live.dk.
På gruppens vegne
Erik Knudsen

Nice Leckei og Jalthe Amarone fra grøftekants Danmark

Urania Perla Nieporetu, 14 måneder
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DKLPCH DKRLCH Tertzo’s Dendi
– Måske Danmarks ældste berner?
Den 10. juni blev Dendi (Gammelsmølf) 13 år,
og er dermed måske Danmars ældste Berner?
Hun har fået 2 kuld hvalpe, hvor vi stadig har
kontakt til nogle af disse hvalpe. Dendi er en
frisk gammel kone, som stadig går ture med vores 2 andre bernere, og stadigvæk træner lydighed og rally på hygge niveau. Dendi er Dansk
lydigheds champion, og Dansk rally champion.
Den 24. juni skulle vi have været til Fyn, Hasmark, som vi har været nogle gange før, til det
store årlige berner træf. Dendi skulle have været
med til veteran paraden. Sidste år gik hun forrest som den ældste berner, men om torsdagen,
2 dage før, begyndte hun at halte kraftigt på sit

højre forben. Øv, hvad nu? Vi begynder begge
at få hænge muler, fordi vi måske begge 2 godt
vidste, hvad dette kunne betyde, aflivning, hun
er jo gammel. Vi kontakter vores søde dyrlæge
Stine Delcymon Andersen, Dyredoktoren i Helsinge. Vi var ikke meget værd, da vi gik ind til
hende, og Dendi måtte løftes ud og ind af bilen.
Stine mærkede på benet og mente, at der var en
kraftig væske ansamling i albuen. Hun anbefalede ”Tradolan” som supplement til det smertestillende Dendi allerede fik. Puha, ingen aflivning. Lørdag formiddag haltede hun stadig, men
lige pludselig lørdag eftermiddagen var det væk.
Vi havde afmeldt hende til veteranparaden, da
vi ikke mente Dendi skulle lide nogen overlast.
Efterfølgende fik vi besked om, at Dendi var blevet kåret in absentia, som den ældste, som de
havde sagt ”et skadet ben skulle ikke tage titlen fra hende”. Nu blev vores sørgetårer til store
glædestårer.
Derfor vil vi gerne sige en stor tak til alle, som
var med til at tage denne beslutning. Som det
fremgår af billedet modtog vi senere både diplom
og rosette, som nu hænger sammen med den fra
sidste år.
I skrivende stund er Dendi fortsat frisk, og går
ture, dog ikke så lange som de andre hunde. Vi
er glade, for hver dag vi har med hende, vi ved
godt, at det er på lånt tid, men hvem ved? Måske
overrasker Dendi os alle og stiller op til næste
års store berner træf igen.
Til sidst ønsker vi alle en god sommer med jeres
dejlige hunde, håber vi ses derude.
Kærlig hilsen
Ulla Hobert og Ole Frank Andersen.
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Genopstandelsen påskemorgen
Bla

gik selv op i kassen til dem,
hvor de fik lov at die, så de
fik råmælken. Efter ca. 1½
de
ts b
st o
time forlod hun hvalpekase dste hi
sen og gik ud i vores entré,
hvor hun lagde sig – her er mere køligt, og vi
opfattede det egentligt ikke forkert, at hun lige
trængte til et pusterum, og gerne ville hvile lidt
ud. Selv om det er mest naturligt for tæven at
blive ved sine hvalpe.

Når man som opdrætter har en tæve på vej i fødsel, er det altid lidt med nerverne ude på tøjet.
Vi håber jo at alt forløber, som det skal, og det
gør det da heldigvis også langt de fleste gange
– men der sker også uforudsete ting undervejs…
Om formiddagen den 16. april begyndte vores
tæve Amazing Tiklo’s Crush on You ”Chantal”
at blokke op. Resten af dagen og aftenen forløb
helt normalt og ved midnatstid den 17/4 intensiveredes opblokningen. Ca. 1.30 kom der et par
kraftige presseveer, og vi kunne mærke et lille
hoved i livmodermunden. Alt forløb jo som det
skulle. Desværre gik det hele totalt i stå efter de
to presseveer …
Vi kontaktede vores dyrlæge og kørte ind med
Chantal – måske lidt vestimulerende og kalk
kunne sætte fødslen i gang igen. På dette tidspunkt kunne dyrlægen ikke mærke en hvalp i
fødselsgangen – og trods lidt fødselshjælp lykkedes det ikke at få gang i veerne igen.
Vi aftalte med dyrlægen, at vi desværre blev
nødt til at lave et kejsersnit. Vi spurgte også, om
det var muligt ved samme lejlighed, at få Chantal steriliseret – altså fjerne hendes livmoder, da
hun ikke skal have flere hvalpe, hvilket der ikke
var noget i vejen for. Det gør mange opdrættere, når det er sidste gang fødsel ved kejsersnit,
så skal tæven jo ikke udsættes for narkose igen
senere og ingen fare for livmoderbetændelse …
Chantal kom derfor på operationsbordet ca. kl.
4.00 og to dejlige tævehvalpe blev forløst. Ca. kl.
7.00 kørte vi hjem med den lille familie. Chantal
var træt, men det havde jo også været et langt
døgn og oven i købet med et operativt indgreb.
Vi lagde de to små i hvalpekassen, og Chantal

rie

-en sand historie om bernertæven Chantal fra
Kennel Amazing Tiklo, der var erklæret død …

Efter et kvarters tid gik jeg ud til Chantal, for at
se om hun var helt OK. Jeg fik hende til at rejse
sig, men så kollapsede hun og faldt om på gulvet.
hendes slimhinder var meget blege, og temperaturen var 39,4. Vejrtrækningen var regelmæssig,
men hun var meget svær at få kontakt med. Vi
fik hende ud i bilen og min mand kørte afsted
med det samme, hvorefter jeg kontaktede dyrlægen og sagde de var på vej, da Chantal havde det
meget dårligt. Jeg blev ved hvalpene og prøvede
at få lidt modermælkserstatning i dem.
Efter 30 minutter ankom min mand til dyrlægen
og der blev nu lagt væskedrop. Chantal fik også
injektion med binyrebarkhormon og K-vitamin,
der blev udtaget en blodprøve til undersøgelse af
infektionstal og blodprocent. Efter ca. 10 min.
med drop, blev slimhinderne fint lyserøde igen
og Chantal kvikkede op igen hun reagerede på
lyde, hendes navn osv. Dyrlægen mente, det var
et kredsløbschok og vurderede, at tingene var
stabiliseret igen. Blodprøven viste heller ikke
noget kritisk – selvfølgelig var blodprocenten lidt
lav, da hunden lige havde været gennem en operation og fået fjernet en hel del blodfyldt væv.
Min mand fik Chantal med hjem igen – men
denne gang nåede de kun carporten. Da han
forsigtigt ville tage Chantal ud af bilen, blev hun
igen dårlig og kollapsede. Han kørte øjeblikkelig
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retur til dyrlægen og jeg ringede og sagde, at de
var på vej igen.
To dyrlæger stod klar på klinikken og ca. 12.15
blev Chantal atter gjort klar til operation. De gav
hende væskedrop og præbedøvelse, og hun blev
lagt på operationsbordet, intuberet, bedøvet og
monitoren blev tilsluttet. De første suturer var
netop klippet op, da der indtrådte hjertestop.
Dyrlægerne handlede hurtigt, gav adrenalin,
hjertemassage og ventilerede lungerne vha. ballonen på anæstesiapparatet, men efter 12 minutter uden resultat erklærer de Chantal død.
Min mand ringede til mig kl. 12.58 og fortalte
den forfærdelige nyhed, at vi havde mistet vores
elskede hund.
Da jeg fik beskeden foer tankerne gennem hovedet på mig, hvordan kunne det gå SÅ galt ? Midt
i en blanding af hysteri og tårer, fattede jeg mig
til at tænke på de to små der lå under varmelampen i kassen, så kontaktede jeg ”Ammestuen”
på FaceBook.
Chantal havde jo to år forinden selv oplevet at
have 4 labrador hvalpe i hvalpekassen, som
havde mistet deres mor, så nu håbede jeg bare,
at nogle kunne hjælpe mig.
Lige da jeg havde lagt det op på FaceBook kom
jeg i tanke om, at en Berner Sennen opdrætter,
der faktisk ikke bor så langt fra os, netop havde fået 4 hvalpe, der nu var 4 dage gamle. Jeg
kontaktede hende, og hun sagde, at selvfølgelig
skulle jeg bare komme med de to moderløse, da
hendes tæve havde masser af mælk.
Efter at min mand havde taget afsked med
Chantal på klinikken, spurgte dyrlægerne om
de måtte have lov til at obducere Chantal, da de
gerne ville finde årsagen til, hvorfor det hele gik
så galt.
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Min mand bifaldt dette, og de lavede et langt
obduktionssnit og konstaterede at Chantal var
fyldt med blod i bughulen. Dyrlægerne begyndte nærmest at øse blod ud – lagde organer lidt
til side (skar dog ikke), og da Chantals bughule
næsten var tømt for blod, råbte den ene dyrlæge ”hun trækker vejret”… og en helt vanvittig
stemning bredte sig på operationsstuen. I stedet
for obduktion, startede processen med at tjekke
suturer ved æggestokke og den fjernede livmoder. Det viste sig at blodet havde sivet ved suturen ved snittet, hvor livmoderen var fjernet.
Chantals vejrtrækning var med det samme klippestabil og monitoren, som var monteret igen,
viste at hjerterytmen var ligeså stabil.
Kl. 13.21 ringede min mand for at fortælle mig,
at Chantal kom med hjem igen. Han turde ikke
give mig besked tidligere, da han ville være sikker på, at Chantals genopstandelse ikke bare var
en drøm – men virkelighed.

Hjemme igen efter
at have fået to hvalpe ved kejsersnit,
kollapset 2 gange,
været erklæret død
i 12 minutter og
udsat for påbegyndt
obducering – hvor
de dog kun nåede
til selve snittet.
Hvalpene lægges til
deres mor, som nu
er hjemme igen.
Dyrlægerne der behandlede vores pige
har begge 30 års erfaringer, og de har
ALDRIG oplevet noget lignende dette. De var faktisk lige så chokerede som os.
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Her ligger Chantal og passer sine to hvalpe til ug
med X og slange. Hjertelyden har været 100%
stabil siden ”genopstandelsen påskemorgen” og
vi er jo ovenud lykkelige over at have vores dejlige pige tilbage efter dette sande mareridt.

Amazing Tiklo’s Hosianna of Easter “Tjanna”
og Amazing Tiklo’s Hildur Born Queen “Mira”,
5 uger

Endelig ligger alle 3 i hvalpekassen

Amazing Tiklo’s
Hildur Born Queen
“Mira”, 7 uger

Amazing Tiklo’s
Hosianna of Easter
“Tjanna”, 7 uger
Da Chantal ikke skal
have flere hvalpe.
Blev Tjanna en lille
”keeper” hos os….

5 dage efter dødserklæringen var hun på
toppen igen.
10 dage senere var Chantal inde og få fjernet
sting, og hun fik taget ny blodprøve. Her var
tallene igen fine. Blodprocenten manglede lidt,
men var allerede øget med 60% på daværende
tidspunkt.

Hvis vi som opdrættere tænkte på hvor galt det
kan gå med vores tæver i fødsel, så ville vi nok
aldrig parre dem, men når man samtidig elsker
livet med hundene, hvalpene og alt hvad der følger med af herlige oplevelser, så fortsætter man
selvfølgelig som opdrætter.
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Historier

Historier
Tine & Jens Kloster omgivet af mor og to døtre:
Amazing Tiklo’s Crush on You ”Chantal”
Amazing Tiklo’s Ever Lasting Love “Atell”
Amazing Tiklo’s Hosianna of Easter “Tjanna”
Både Jens og jeg er meget taknemlige for, at dette
påskemirakel sluttede, som det gjorde, og at vi
har vores dejlige Berner pige, som nu skal nyde
livet her hos os. Chantal har selvfølgelig lovet, at
hun bliver hos i mange mange år …. Hun er jo
en ubeskrivelig, super sej ”tøs”.
Artikel og foto
Tine & Jens Kloster, Kennel Amazing Tiklo

Madame De Pompadour z Krainy Zeusa

Fantasia Bernenska Dolina (Mountain Crystal Diamond Extra
River/Fantazja Swobodne Zycie) næsten 6 måneder.
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Fensholt´s Penelope 8 måneder (Tangyachates
Beachcomber / Bernerdalens Lakka)

Bernerpladsen Als/Sundeved
inviterer

Søndag den 24. september er der gåtur ved Vesterhavet
Traditionen tro afholdes der endnu en gang gåtur v. Vejers Strand.
Alle er velkomne til at deltage i dette arrangement,
så kom og nyd naturen ved det skønne Vesterhav.
Vi mødes kl. 13.00 på Duevej 9 Vejers Strand.
Efter gåturen nyder vi kaffe/te og kage som man selv medbringer.
Ring og hør nærmere hos undertegnede hvis man har spørgsmål.
Tilmelding ikke nødvendig.
Mange Bernerhilsner
Bernerpladsen Als og Sundeved
Bent Jacobsen
Mobil: 40 35 51 90 · E-Mail: julius_samson@hotmail.com
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Bernerpladsen Als/Sundeved
inviterer
på en guidet tur i Ribe lørdag den 9. september 2017.
Vi mødes kl. 9.45 på Hovedengen (Sct. Peders Gade).
Kl. 10.00 starter turen med guide. Det tager ca. 1½ time.
Alle tilmeldte får tilsendt et bykort af Ribe centrum.
Efter turen griller vi pølser mm på en plads ved Hovedengen,
hvor der både er lidt borde/bænke og toilet.
Men vi beder om, at I selv tager stole med, og hvis I har et lille
campingbord som I kan have med, er det også fint.
Og så skal I selv medbringe drikkevarer.
Pølser sælges for kr. 25.00 incl. brød.tis at deltage,
men I skal melde jer til ved Lone H. Larsen på mail: klalo@stofanet.dk
senest den 1. september 2017.
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Billeder

Billeder

Kannehill`s Barney ved dyrehaven. Smider sig gerne ned i håb om at det kan give en ”legeaftale”
Nice Leckei van de Klaverhoeve i sit es

Kennel Amazing Tiklos Golden Glow ”Mika” øver sig i at gå
med trækvognen, så hun med tiden kan hjælpe til på gården

Bernerpladsen Als og
Sundeved starter
træning op igen
den 15. august
Find vores aktivitetsplan for resten af året
på vores hjemmeside http://www.bernerpladsen-als-og-sundeved.dk/
Ses
Styringsgruppen

Bernljungens Heffa Klumpen
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Billeder

Billeder
Nice Leckei og Rosa

Caesar 1 1/2 år gammel
– her har jeg besøg i Schweiz af Walter fra Rungsted og vi har det mægtig sjovt sammen.

Honey (Lady Xiera’s Homemade Honey), 7 år
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Så er bilens bagagerum også erobret
(Tykhøjet Gård’s Indie, 11 uger).

DBSK’S TRÆNINGSPLADSER
Jylland
Als & Sundeved

Bent Jacobsen

4035 5190

Haderslev

Joanna Mandau

2992 9086

Nordjylland

Joan Damgaard Iversen 2084 9407

Nørbølling

Johnny Rasmussen

2049 6777

Vejle

Frank Andersen

2720 1345

Fyn
Odense

Birgit Christiansen

6170 1397

Ole Funch Nielsen
Irma Jensen

3967 2662
3675 1124

Køge

Laila Nielsen
Iben Christoffersen

5663 9470 / 2513 3434
5666 3163 / 2042 6331

Nordsjælland

Kate Madsen

4817 7198 / 5120 6675

Suså

Bodil Nordam

3035 5017

Sjælland
Ballerup/Skovlunde
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Billeder

Billeder

Skønt med en kølig brise ved vandet synes Barney
– med Århus i baggrunden

Prima-Sennen`s Dexter of Kimberly

Lola (Lady Xiera’s Lost and Found), 5 år

Bernerdalens Lovely Linus

Fensholt´s Penelope 8 måneder (Tangyachates
Beachcomber / Bernerdalens Lakka)
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Barneys 3 års dag

Info

Info

Avls- og sundhedsudvalg

Bestyrelsen

Formand
Inge Bibby
inge@bibby.dk
86531504

Formand
Maria Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
28706931
maria_harthin@hotmail.com
formand@berner-sennen.dk
Næstformand
Jens Utke Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
49160168 / 20102168
jens@sennettas.dk
Sekretær
Tine Ringgaard
Rytterkrogen 4
3520 Farum
28965868
tine.ringgaard@gmail.com
sekretaer@berner-sennen.dk
Kasserer
Werner Bartsch
Mellemvang 10
4990 Sakskøbing
26820851
berner@bartsch.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Lars Bibby
Ulvskovvej 140
8300 Odder
40681504
lars@bibby.dk
Gitte Høy Nielsen
Lindevej 2
7200 Grindsted
22762570
gitte@berner-sennen.dk
Berit Bang-Jensen
Dalumvej 14
4700 Næstved
28935363
berit@berner-sennen.dk
1. suppleant
Monica Østergaard Rasmussen
Skødstrupvej 169
8530 Hjortshøj
monica-joergensen@hotmail.com
2. suppleant
Linda Hjort
Fiskebakken 9
5683 Haarby
lindamhjort@gmail.com

asu@berner-sennen.dk

Sekretær
Berit Bang-Jensen
28 93 53 63
berit@berner-sennen.dk
Medlem
Werner Bartsch
berner@bartsch.dk
Erling Kolding Jakobsen
ekj@bernerhojen.dk
Lisbeth Mikkelsen
28 30 17 13
lisbeth@prima-sennen.dk
1. suppleant
Dorthe Hammerich

Udstillingsudvalg
uu@berner-sennen.dk
Gitte Nielsen
20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk
Jeanette Damm Lerskov
21 63 0212
jeanette.lerskov@gmail.com
Fie Basbøll
25 17 90 49
fie.basboll@gmail.com
Jens Utke Ramsing
49160168 / 20102168
jens@sennettas.dk
Louise Nielsen
31 48 98 13
louisen@live.com

Aktivitetsudvalget
akt@berner-sennen.dk
Louise Hoff
61 75 88 83
hoffi_lou@hotmail.com
Hanne Bank Pedersen
25 21 51 66
hannebank@stofanet.dk
Rikke M. Mollerup
25 32 46 48
berner_azuro@hotmail.com
Gitte Høy Nielsen
22762570
gitte@berner-sennen.dk

Heidie Bødtker
Brombærvej 10 4000 Roskilde
25792507
heidiehemmingsen@gmail.com
Kim Bødtker
Brombærvej 10 4000 Roskilde
51465138
kb@kimb.dk

Diverse
Hvalpepakker
Maria Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
28706931
maria_harthin@hotmail.com
formand@berner-sennen.dk
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
bernerdr@hotmail.com
Redaktør
Nefer Johansen-Ossian
21 94 16 67
bb@berner-sennen.dk
IWG
Maria Harthin Andersen
Kirstens Bakke 10
7700 Thisted
28706931
maria_harthin@hotmail.com
formand@berner-sennen.dk
Medlemsadministration og
adresseændringer
Berit Bang-Jensen
Dalumvej 14
4700 Næstved
28935363
berit@berner-sennen.dk
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Udstillingskalender 2017

Udstillingskalender 2017
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

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

Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

05.08.2017

Odense

DBSK

UDLØBET

06.08.2017
19.08.2017
20.08.2017
23.09.2017
24.09.2017

Odense
Bornholm
Bornholm
Slagelse
Ballerup

Mary Alice Eschweiler,
USA
Bruce Jenkins, ZA
Jørgen Hindse, DK
Erwin Deutscher, DE
Johan Juslin, FI
Bo Wiiberg, SE

DKK
DKK
DKK
DBSK
DKK

15.10.2017
04.11.2017

Års
Herning

Kurt Nilsson, SE
DBSK
Karl Erik Johansson, SE DKK

05.11.2017

Herning

Johan Anderson, SE

DKK

18.11.2017

Strib

Marie Petersen, DK

DBSK

UDLØBET
UDLØBET
UDLØBET
23.08.2017 kl 23.59
1. frist 21.08.2017
2. frist
28.08.2017 kl. 8.00
10.09.2017
1. frist 02.10.2017
2. frist
09.10.2017 Kl. 8.00
1. frist 02.10.2017
2. frist
09.10.2017 Kl. 8.00
16.10.2017 kl 23.59

For tilmelding, klasseindeling og gebyrer henviser vi til hundeweb og berner-sennen.dk
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Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger
Er gældende pr 1. 1. 2017
Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.
Priser

Online betaling via DKK

Via Netbank eller check

260 kr.
260 kr.
375 kr.
375 kr.
375 kr.
375 kr.
375 kr.
375 kr.
140 kr.
30 kr.
Gratis
Gratis

285 kr.
285 kr.
410 kr.
410 kr.
410 kr.
410 kr.
410 kr.
410 kr.
165 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
UFB
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 og efterflg.

Online betaling via DKK
375 kr.
310 kr.
260 kr.

Via netbank eller check
410 kr.
355 kr.
310 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.
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.

Kun hunde der er stambogsført af Dansk Kennel Klub eller anden FCI-anerkendt organisation
kan deltage på udstillinger og skuer.
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
Werner Bartsch · Mellemvang 10 · 4990 Sakskøbing

Duevangs Xiggo på 5 uger, som botaniserer i det nye bed af sommerblomster

