Berner Bladet

Nr. 4 · Oktober 2018 · 41. årgang

Medlemsblad for Dansk Berner Sennenklub

Indhold mm

Nyt fra bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nyt fra redaktøren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Still going strong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nyt fra aktivitetsudvalget . . . . . . . . . . . . . . 8
Nyt fra udstillingsudvalget  . . . . . . . . . . . . 12
Nyt fra avls- og sundhedsudvalget  . . . . . . 20

Symposium i Holland  . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Historier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
DBSK’S TRÆNINGSPLADSER . . . . . . . . . . 46
Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Udstillingskalender 2018 . . . . . . . . . . . . . . 48
Klasseinddeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

Udgivelser og deadlines i 2018: Marts - 10. februar, maj - 10. april, august - 1. juli, oktober 10. september, december - 10. november.
Filtyper og krav til fotos: Vi kan bruge jpg, jpeg, tiff og bmp. Til billeder inde i BB kan næsten alle
billeder taget med et digitalt kamera bruges. Til forsiden kræves dog en opløsning på min. 180 dpi.
Det vil være en stor hjælp, hvis billedet navngives med en beskrivelse af billedet. Billeder indsendt
til BB kan også blive brugt på vores hjemmeside, og i andet materiale udarbejdet af DBSK.

Priser for annoncering i vores blad
Pr. blad: Halvside 300 kr. og helside 500 kr. Årligt: Halvside 1300 kr. og helside 2200 kr.
Dansk Berner Sennen klubs kontonr.: 1551 009443665, giro 944-3665
Kræftkontoen:
1551 0010652073
Udstillingskontoen: 1551 60083630
Opdrætterlisten:
1551 3737206807
Tilskudskonto til Styringsgrupper og Træningspladser: 1551 10973457
Klubbens hjemmeside: www.berner-sennen.dk

Fotokonkurrencen
Forsiden

Begrundelse

Pa-Di Sinclair’s Piemonte - Luna 4,5 mdr.
Indsendt af Heidi Holmen.

En dejlig hvalp, som nyder at blive kølet af så
temperaturen er til at holde ud og så der igen er
energi til ballade.

Bagsiden

Jane

Chewbacca fra Pa-DI sinclair. Indsendt af
Marian Andersen
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Nyt fra bestyrelsen og ny bestyrelsesformand

Nyt fra bestyrelsen og ny bestyrelsesformand
Efter en smuk og meget varm sommer, er vi nu
gået ind i efteråret med mere bernervenlige temperaturer. Vi håber sommeren har budt på gode
oplevelser med jeres Berner Sennen.
I bestyrelsen har vi selvfølgelig også holdt sommerferie, men alligevel haft en del arbejde med
at få styr på den nye sammensætning, som bl.a.
har krævet nye bankaftaler efter formandsskiftet. Vi har haft en del løse ender, som vi har fået
bundet knude på. Det er opgaver som klubbens
medlemmer ikke har været direkte involveret i,
men som har krævet en del arbejdstimer internt
i bestyrelsen.
En del af os har i den forløbne weekend deltaget i Specialty Show i Hanstholm i anledning af
klubbens 40-års jubilæum. Et brag af en weekend i Thy, som blev en realitet fordi klubben har
så mange ildsjæle, som trækker et stor læs, for
at vi andre kan nyde de mange aktiviteter som
klubben tilbyder. En stor tak skal lyde til jer, der
gjorde denne weekend mulig.
Ikke kun i Thy har vi ildsjæle – rundt om i landet er der mange frivillige, som bruger en del af
deres fritid til glæde og gavn for fællesskabet.
Mange aktiviteter i klubben centrerer sig om udstillinger – både officielle og skuer, men også lydighedskonkurrencer, træning på træningspladserne, gåture forskellige steder i landet, foredrag
og meget andet arrangeres af frivillige klubmedlemmer. Tak for al jeres arbejde.
Ingen aktiviteter uden hunde, og vi har i klubben heldigvis mange hårdtarbejdende opdrættere, som er rygraden i vores klub. En del af jer har

taget godt i mod de elektroniske hvalpepakker.
Hvalpepakkerne er gavekort som opdrættere
kan købe til favorable priser og give til deres
hvalpekøbere. Hvalpepakkerne er fx et tilbud
om medlemskab af klubben, deltagelse i hvalpetræning eller hvalpens første udstilling.
På træningspladserne rundt om i landet meldes
der om vekslende aktivitet. Nogle pladser har
masser af tilbud om træning og andre pladser
har svært ved at få gang i aktiviteterne. Der er
stor konkurrence fra andre udbydere af træning
og aktivitet for hunde og hundefolk. Det er et
vilkår som kan være svært at kæmpe imod, så
vi oplever desværre at nogle af vores træningspladser må lukke ned. Måske er tiden moden til
at tænke bernerfællesskaber på andre måder.
Vi opfordrer derfor alle til at melde arrangementer ind til webmaster (Monica). Har du lyst til
at samle en flok berner-entusiaster til en fælles
gåtur, en dag hvor man mødes og udveksler erfaring om vognkørsel eller andet, så få det slået
op på hjemmesiden og vores Facebook-side, så
flere kan deltage.
Vi går nu et spændende efterår i møde, hvor vi
allerede har planlagt et fællesmøde i oktober,
hvor bestyrelsen, udvalgsformændene og hvalpeformidleren mødes for at arbejde i en fælles
retning for vores skønne Berner Sennen klub.
Vi glæder os til at møde jer på udstillingerne,
træningspladserne, og på de gode arrangementer der afholdes i hele landet.
Mange hilsner fra
Bestyrelsen
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren
Så kom efteråret med våde og kolde dage – jeg
er sikker på at vores dejlige hunde nu syntes det
er fantastisk med de noget lavere temperaturer
– faktisk er jeg nok lidt enig – det har været en
dejlig varm sommer, men lidt lavere temperaturer kunne også have gjort det.
Efter udsendelsen af sidste blad blev jeg tagget i
et opslag på facebook (se billeder af det herunder) – det er jo dejligt når medlemmerne bliver
glade for bladet – og sidste blad var bare fyldt
med gode historier og masse billeder – så roserne sendes hermed tilbage til alle jer medlemmer
der indsender materiale. Til de andre medlem-
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mer kan jeg igen kun opfordre til at I deler jeres
store og små, sjove og alvorlige, gode og triste
historier og billeder med os andre. Vores blad bliver bare så meget bedre hvis I gør det 
Denne gang ikke nogen rigtige historier, men en
masse billeder, nogle med små korte tekster til.
Næste blad bliver også årets sidste – med deadline d 10 november – bladet udkommer i december.
Mange hilsner Nefer

Still going strong

Moar – er du ikke snart færdig med det blad, jeg trænger til at blive nusset….

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

26/11/05

Navn

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

Tæve Bernerhøjen's Ophelia

Bangshåb's Bogart

18/06/06
20/08/06
08/10/06
13/11/06

Han
Tæve
Tæve
Tæve

01/01/07

Tæve Ber Moscow's Thilde
Telemark

Cero vom Alten Holz
Donar v. Barnerhof
Bermoscow's Murmansk
Fensholt's Jolly Good
Fellow, Chino
Tiviniro's Harley Davies

Bernerhøjen's Britnei
Bella
Duevang's Qvinnie
Allie
Sund Brusgaard Cinka
Duevangs Qrystal Lady

Duevang's Tarzan
Lusennas Freja
Fløjholmen's Camilla
Chili

Ber Moscow's Elvira
Madigan
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Still going strong

Still going strong
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Født

Køn

01/01/07

Han

Navn

11/01/07

Ber Moscow's
Trampedak
Tæve Tertzo's Casablanca

03/04/07

Tæve

14/07/07
06/05/07
06/05/07
08/06/07
25/11/07

Tæve
Tæve
Tæve
Tæve
Han

11/12/07

Han

18/12/07

Han

18/12/07

Tæve

18/12/07

Tæve

04/04/08

Han

25/06/08
24/07/08
17/10/08

Tæve
Tæve
Han

19/11/08
21/11/08

Tæve
Tæve

16/12/08

Han

28/02/09
28/02/09
28/02/09
13/03/09

Tæve
Tæve
Tæve
Tæve

05/04/09

Tæve Favitea's Beauty

05/04/09

Tæve Favitea's Bianca

11/04/09

Han

Glade Bernere Garlic

04/05/09

Han

Aslaug's Oppenheimer

Far

Mor

Tiviniro's Harley Davies

Ber Moscow's Elvira
Madigan
Tertzo's Chelli

Dragostino vom
Gipfelfeuer
Favitea's Unika Uttara Maroussia CrocodileCoach
Herletta's Cujo
Kohavens Cæsar
Zakili's Beyoncé
Aslaug's Maximum
Zakili's Björk
Aslaug's Maximum
Lille Strand's Luna
Baron Van´t Pachthof
Favitea's Yazoo
Warren Diesel V.'t
Rijkenspark
Vollenweider's Lucas
Fensholt's Jolly Good
Fellow, Chino
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
Zakili's Duplo Av
Lord Legolas av Hiselfoss
Legolas
Terplinggaard's Bimbo Kwanita Bosley
Hansennen's Wasa
Tertzo's Lanzo Jr.
Pa-Di Sinclair's
Indian Hills Heir To The
Eternity
Throne
Brogaard's Cirkeline
Bernerhøjen's Gauthier
Sennetta's Dagmar The Riccarron Oscar
Queen
Delarenta
Kirkely's Augustus
Knucklehead av Lee
Armand
Vipsennen Yoyo Garcia Duevang's Nerman  
Vipsennen Yasmina
Duevang's Nerman  
Vipsennen Yatzy
Duevang's Nerman  
Lady Xiera's Eisa
Favitea's Keshaun
Super Foot Elysian
Garden Sotel
Super Foot Elysian
Garden Sotel
Zolo Vom Oberholzer
Forst
Möllelyckans Pettson

Favitea's Lamonique
Herletta's Fleur
Tertzo's Michigan
Tertzo's Michigan
Lille Strand´s Hera
Favitea's Petrea
Tertzo's Moonflower
Tertzo's Waikoloa
Tertzo's Waikoloa
Tertzo's Waikoloa
Tertzo's Michigan
Vollenweider's Maggi
Hansennen's Omega
Apoletano's Only You In
My Heart
Banehaven's Debbie Dee
Ebnet's Annabelle
Bernerhøjen's Katharina
Den Store
Vipsennen Zindy
Vipsennen Zindy
Vipsennen Zindy
Maglód-Falvi Never Let
Down
Favitea's Nanett
Favitea's Nanett
Tertzo´s Dendi
Aslaug's Labre Laura

Nye champs

Nye champs

Ved udstilling i Tvååker 6. juli 2018 blev DKCH Tjofselinas Z Derio aka Tjalfe ny Svensk Champion

Filur. Dansk Champion

Født

Køn

Navn

Far

Mor

04/05/09
04/05/09
04/05/09
08/05/09

Tæve
Tæve
Tæve
Han

Aslaug's Ophelia
Aslaug's Opashai
Aslaug's Optilde
Tertzo's Live To Tell

Aslaug's Labre Laura
Aslaug's Labre Laura
Aslaug's Labre Laura
Tertzo's Rioja

12/05/09

Han

Möllelyckans Pettson
Möllelyckans Pettson
Möllelyckans Pettson
Super Foot Elysian
Garden Sotel
Bernerhøjen's Laser
Michaudville Thruman
Sennetta's Jack-A-Dandy

Tertzo's Xereez
Apoletano's Only You In
My Heart
Berner Dotte V.'t
Rijkenspark
Bernerhøjen's Gitane
Ka Limbo's Ikira

24/05/09
27/05/09
20/06/09
26/06/09
16/08/09
15/09/09
15/09/09
15/09/09
15/09/09
15/09/09

Bernerhøjen`s Dakota
Dark Stranger
Tæve Tertzo's Rika
Han Pa-Di Sinclair's Handle
With Care
Tæve Bernerdotte's Bella
Tæve Bernerhøjen's Maisie
Tæve Banehaven's Fillis
Filua
Han Pa-Di Sinclair's I'm Son
of Taboo
Han Pa-Di Sinclair's I Have
A Dream
Han Pa-Di Sinclair's Inborn
Beauty
Han Pa-Di Sinclair's
Irresistible Girl
Han Pa-Di Sinclair's Indian
Summer

Boomer vom Saurierpfad
Bernerhøjen's Owen
Laslo vom Bergfelder
Land
Zandrina's Taboo

Bernerhøjen's Duchess

Pa-Di Sinclair's Babette

Zandrina's Taboo

Pa-Di Sinclair's Babette

Zandrina's Taboo

Pa-Di Sinclair's Babette

Zandrina's Taboo

Pa-Di Sinclair's Babette

Zandrina's Taboo

Pa-Di Sinclair's Babette
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Nyt fra aktivitetsudvalget
Der er sendt indbydelser ud til træningspladserne om årets trænerseminar som afholdes d. 6/10
2018 i Middelfart. Dagens tema bliver ”belønning” og Randi Laursen, der er uddannet Canis
klikker-instruktør skal guide os gennem dagen.
Læs evt. mere om Randi på www.klikgodbid.dk.
Lørdag den 27. oktober kl.10-13 indbyder vi
til foredraget ”UØNSKET ADFÆRD – KNÆK
KODEN” med Adfærdsterapeut og instruktør
Christine Løwe. Foredraget finder sted i Silkeborg. Tilmelding sker via www.hundeweb.dk
Vi arbejder i øjeblikket på at kunne afholde en
dag med tricks-undervisning på Sjælland senere
på året. Mere information vil følge når vi lige får
bekræftet tid og sted.

Nyt fra vognkørselsudvalget:
Udvalget er fortsat ved at finde sine ben at stå
på. Vi har så vidt sørget for, at der er kommet
videoer på hjemmesiden med introduktion til
vognkørsel og at der i forbindelse med Hasmark-weekenden i juni blev afholdt vognkørsel
for alle interesserede.
Vi ønsker at lave flere arrangementer og har
aftalt et planlægningsmøde, så vi kan få programsat nye vognkørselsaktiviteter. Vi modtager meget gerne forslag til, hvor disse vognkørselsarrangementer kan afholdes så vi får bredt
aktiviteterne ud i landet. Er du aktiv med vognkørsel og har lyst til at være med til at stable et
arrangement på benene, så kontakt gerne en fra
udvalget.

Fantasia Bernenska Dolina
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Indbydelse til Spordag

Indbydelse til Spordag
Den 18/11 kl. 12-16 holder DBSK og BS lydighed
sporkursus med canis instruktør Randi Laursen.
Har du lyst til at lære at bruge din hunds stærkeste sans til at opspore?
Spor er en fremragende aktivering for alle hunde! Hunden får brugt sin fantastiske næse og
naturlige evner, samtidig med at jeres samarbejde, og ofte hundens selvtillid, forbedres.

MEDBRING BLOT: En sele eller bredt halsbånd,
fast line (gerne 3-5m) samt masser af de bedste
godbidder.
Vi sørger for kage og noget at drikke. Kontakt
til berner_azuro@hotmail.com ved spørgsmål.
Adresse: Marbækvej, 2750 Ballerup. Vi mødes ved den store parkeringsplads for enden af
asfaltvejen.

Tilmelding
via hundeweb.
Frist 8/11.
Pris 200,00

Vær aktiv med din Berner Sennen
- der er nu mulighed for, at søge om midler
til aktiviteter, træning og arrangementer
Bestyrelsen har besluttet, at de midler som klubben har fået tilbage fra to nedlagte træningspladser i Århus og Nordsjælland, skal ud og gøre
gavn blandt medlemmer i klubben. Midlerne
kan søges af klubbens medlemmer og skal komme klubbens medlemmer til gode.

I beskriver hvad I vil lave og hvilket beløb I ansøger om. Ansøgningerne sendes til formanden
på miaemil@gmail.com senest 31. oktober 2018
og vil herefter blive vurderet af bestyrelsen ved
næste kommende bestyrelsesmøde i november
2018.

Midlerne kan anvendes til aktiviteter, arrangementer eller træningen under overskriften VÆR AKTIV MED DIN BERNER SENNEN.
Har I en god idé til et event, træning af forskellig art eller andre aktiviteter som kan samle en
gruppe Bernerfolk, så send en ansøgning, hvor
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Billeder

Billeder

Liva (4 år) og Mille (8 år)

Duevang’s Xigga - hvor gik Mor hen?

10

Alina 1 år

Billeder

Billeder

Fensholt’s QUE VIVA LA VIDA

lady Xieras t-rex spørger om det ik kommer
lidt godbidder ud

Brilliant H’award Amzina Euforija, 2 mdr.
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget
Sommeren er slut desværre, men alting har en
ende. Nu kan vi se frem mod et forhåbentligt
smukt efterår uden alt for meget regn. Sommeren var i år meget lang og meget varm. Vi gik fra
vinter og lige ind i sommervarmen, dagligt blev
vi husket på hvilken sommerdag vi nu var stået
op til. 72 af slagsen blev det til og rigtig mange
rekorder blev slået denne sommer.
Det betød at hundene skulle have ekstra meget
fokus i forhold til sol og varme. UV- sol net blev
sommerens hit blandt udstillere. Det glimtende
sølvtag bredte sig hen over udstillingsteltene og
formåede at sænke temperaturen i teltene til stor
fordel for to og firbenede.
Efteråret er nu godt i gang og det varer ikke længe før vi skal byde vinteren velkommen, hvilket
betyder en pause i udstillingerne. Men inden
vinterpausen så har vi lige udstillingerne i Slagelse og Strib vi skal have afholdt.

Siden sidst:
Hovedgevinsten i Lotteriet fra Hasmark blev
som tidl. nævnt vundet af Mette Ejsing.
Mette er nu blevet den meget heldige ejer af et
superflot portræt af hunden Quella.
Mette beskriver processen som følgende:
På klubudstillingen i Hasmark var den store hovedgevinst lørdag i det amerikanske lotteri et
maleri af sin egen hund.
Hele familien havde joket med at den præmie
ville vi tage!
Da lotterisedlerne skulle tjekkes, gik manden
op for at tjekke da jeg skulle gøre mig klar i LP
ringen.
Han kom tilbage med et smørret smil samt en
super lækkert termonet fra den Amerikanske
Berner Sennen Klubs jubilæum. Jeg blev helt
vildt glad for nettet der også indeholdt en smuk
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flaske vin fra Ramsing – også udbrød han ”ja
jeg tog da også lige hovedgevinsten”
Hel paf blev vi og meget glade. Vi kunne se på
brochurerne at det var godt nok en med en masse talenter, som malede hunde.
Da vi kom hjem fra klubudstillingen, kom vi i
kontakt med Inge fra Galleri Swinge.
Inge fik tilsendt en masse billeder af Quella – vores ung hund på 8 måneder. Det er lidt sværere
at male ung hunde, da de ikke har sat sig endnu
og ofte er lidt sjove at se på.
Inge fik lov til at selv vælge et billede at male
ud fra. Jeg skulle på samme tid skrive lidt om
Quella, så Inge havde en ide om hvem hun var.
Et par uger efter skrev Inge at nu var maleriet
færdigt. Vi kørte med spænding op for at hente
det – sammen med Quella.
Inge førte os ind i stuen hvor maleriet stod!

Nyt fra udstillingsudvalget
80x80 cm sindssygt smukt maleri stod midt i
hendes stue med vores Quella på. Både manden
og jeg var mundlam. Så smukt malet!
En gevinst som denne er en af dem man aldrig
glemmer og vi har nu for altid vores Quella på
væggen.
Tak til Mette for den gode beskrivelse af proces
”Portræt maleri” og endnu engang stort tillykke
med gevinsten.

Hanstholm 1 & 2 september 2018
Først vil UU meget gerne have lov til at takke
Peter Uno og Anne Harthin samt alle jer der
hjalp til så enderne kunne mødes. Det har været
en langstrakt planlægning som skulle kulminere i en weekend i det nordjyske. Vejret var med
os og vi kunne alle indtage Hanstholm med højt
humør.

”Der blæst’ en vældig vind den daw ud’ fra vest”
så det var med at holde fast på alle løse genstande. Tak til de ekstra hjælpere der hjalp med at
fastsurrer dommerteltet.
Som lovet startede teltopsætningen kl. 13, men
allerede fra kl. 12 begyndte udstillerne at stille
sig i kø. Stemningen var som altid god og det
gode humør smitter af og er medvirkende til at
starte weekenden på en rigtig god måde.
Aldrig har vi set udstillere løbe så stærkt hen over
plænen og i løbet af ganske kort tid lykkedes det
at få sat teltene op. Hold op hvor var I alle gode
til at hjælpe hinanden og holde hinandens telte
så de ikke fløj væk med blæsten ” uha da da, uha
da da da da”, det var fedt at se det fællesskab der
kan brede sig når der er brug for det.

Vi var mange der kunne finde vej til Hanstholm
og ikke mindst de enorme stjerneskud der blev
serveret i “det gamle røgeri”.

Vores dommere, Helen Davenport Willis, GB og
Eva Liljekvist Borg, SE, blev fredag indlogeret på
Hanstholm Hotel. Vi andre havde så småt startet forberedelserne torsdag aften. Fredag morgen
samledes vi tidligt og fik sat ringene og dommerteltet op.
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Nyt fra udstillingsudvalget
Kl. 18 var der mad i grillteltet. UU bød sammen
med Peter Uno velkommen og det blev et par
hyggelige timer med god mad og masser af drikkevarer. Boblerne blev dog gemt til Nyborg, da
der var rigelig gang i fadøl og sodavand.
Vi havde i weekenden besøg fra Norge, Finland
og Irland. Og vores to dommere Eva Liljekvist
Borg (SE), Helen Davenport- Willis (GB) og
ringpersonalet var medvirkende til at begge
dage blev en hel del sjovere. De syntes at vores
finaler og ikke mindst musikken var fantastisk.
Der blev danset, klappet og sunget med på vores
sange.
Lørdag d 1-september kl. 10 åbnede udstillingen. Thisteds Borgmester Ulla Vestergaard holdt
åbningstale.

Fra tidlig formiddag bredte duften sig af den gris
der skulle spises til fællesmiddagen om aftenen.
Appetitten voksede i takt med at grisen fik mere
og mere farve.
Til frokost kunne vi alle lægge vejen forbi grillteltet med de berømte Tican og ribben sandwich
samt kolde fadøl og sodavand. Lørdag var der
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Nyt fra udstillingsudvalget
Maden var en succes og smagte dejligt og da
softice maskinen blev taget i brug, blev vi allesammen børn. Godt med krymmel på!!

Resultater Lørdag den 1. september 2018:
85 tilmeldte hunde

Bedste baby
Berner-Emmas You And Me Yago
Ejere: Karin og Erik Nielsen, 6440 Augustenborg, DK

Bedste hvalp
Pichouette’s Academy Award
Ejere: Lene Guldhammer, Maria-Louise Guldhammer, 9520 Skørping, DK
mulighed for at deltage i det amerikanske lotteri. Forud var der nogle ihærdige mennesker
der havde sørget for masser af sponsorpræmier
fra lokalområdet. Det amerikanske lotteri blev
lørdag gennemført med hjælp fra Helle, Lilian
og Karsten. Salget af lodder indbragte den flotte
sum af 10.000 kr. Tusind tak til jer der hjalp og
til alle jer der deltog.
Sponsorerne i Hanstholm:
Engelykke, Royal Canin, Coatcare, Essential
Foods, Olivers, GoCarePet.com, Slagteren Hanstholm, Tøj experten Hanstholm, Det gammel røgeriet Hanstholm, Hanstholm rejser, Thisted
bryghus, Hancock Skive, Hama Plast Nykøbing
Mors, Låse smeden Nykøbing Mors, Jysk, Petworld Skive, Sport 24 Skive, Karby frisørsalon
Hvidbjerg, Jyske bank Nykøbing Mors, Skoringen Nykøbing Mors, Møllegaarens Campingcenter, Blomstertovet Thisted, Kennel Bakkeborg`s
Berner`s v/ Ingelise og Brian Nielsen, Kennel
Elmebjerg´s Berner v/ Louise og Gitte Nielsen,
Kennel Mount Blässis v/ Anni Smedsgaard,
Kennel Berner Emmas v/ Karin og Erik Nielsen

Bedste veteran
Sporty Future av Lee Armand
Ejer: Mari Anne Braaten, 2056 Algarheim Norge

Bedst i modsat køn – BIM
Funatic Here Comes The Sun
Ejere: Elin P Normannseth, Torill Bogstad NO

Bedst i racen – BIR
Lady Xiera´s Pepsi
Ejere: Heidi og Jacob Pedersen, 9600 Aars DK

Kl 19 bød Peter Uno og Anne Harthin os alle velkommen til fællesspisningen. Der var fuldt hus i
teltet og der blev spillet musik og sunget.
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Resultater Søndag den 2. september 2018:
82 tilmeldte hunde
Dagen forløb ligeså fint som lørdagen, dog ventede der os en overraskelse i Berner Star Cup finalen. Der skulle ankomme en hemmelig dommer.
Søren Vesseltoft var den hemmelige dommer og
han ankom siddende på en trækvogn som blev
trukket af 2 bernere.
Der var 13 hunde udtaget til konkurrencen om
at blive Berner Star Cup finalen.

Bedst i racen – BIR
Harthin´s O´neill
Ejere: Anni Smedsgaard, 6823 Ansager, DK

Berner Star Cup vinder
Harthin´s O´Neill
Ejer: Anni Smedsgaard, 6823 Ansager

Veteran Champion
Tertzo´s Out For Justice ”Viggo”.

Bedste baby
Berner-Emmas You And Me Yago
Ejere: Karin og Erik Nielsen, 6440 Augustenborg, DK

Bedste hvalp

Kommende udstillinger:
Års, 15-09-2018, er afholdt når dette blad udkommer, mere i december-udgaven af Berner
Bladet.

Prima-Sennen´s Elton of Duchess
Ejere: Lisbeth & Preben Mikkelsen, Susanne
Randløv Petersen. 7950 Erslev, DK

Ballerup, 22-09-2018, er afholdt når dette blad
udkommer, mere i december-udgaven af Berner
Bladet.

Bedste veteran

Slagelse, 23-09-2018, er afholdt når dette blad
udkommer, mere i december-udgaven af Berner
Bladet

Sporty Future av Lee Armand
Ejer: Mari Anne Braaten, 2056 Algarheim Norge

Bedst i modsat køn – BIM
Funatic Here Comes The Sun
Ejere: Elin P Normannseth, Torill Bogstad NO
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Stort tillykke til alle hundene og deres ejere.

Strib, 18-11-2018, sidste frist 16-10-2018 kl.
23.59

Nyt fra udstillingsudvalget

OBS OBS!!! Der arbejdes i øjeblikket på at
få arrangeret en julefrokost i Strib.
Vi forsøger naturligvis at holde prisen så
langt i bund som det er muligt og ½ pris for
børn op til 12 år.
Årets sidste Barn og Hund vil blive afholdt i
Strib.

Julemanden kommer naturligvis forbi igen i år.
Udstillingskalenderen er opdateret på hjemmesiden. Der mangler lidt informationer men der
bliver løbende opdateret.

Hasmark 2019:
Mandag d. 14-01-2019 kl. 8.30-09.00 vil telefonerne være åbne på Hasmark Camping. Der vil
sidde 3 medarbejdere klar til at tage imod jeres
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reservationer. Det vil kun være muligt at reservere 1 hytte eller campingvogn pr. person når
der ringes til Hasmark.

Kontakt info:
Telefonnr: 64 82 62 06

UDSTILLINGSGEBYRER 2019. NB!! Der er ingen ændringer i priserne i 2019
UDSTILLINGSGEBYR

WEB TILMELDING 1. FRIST

WEB TILMELDING 2. FRIST

Hund

385

485

Hund

315

415

Hund og eft.

265

365

Baby/hvalpeklasse

265

365

Juniorhandling

145

245

Avlsklasse

Gratis

Gratis

Opdrætsklasse

Gratis

Gratis

En lille opfordring til alle der udstiller. Ved tilmelding til en udstilling, bekræfter man at man
er bekendt med DKK´s udstillingsreglement.
Hvis I er blevet lidt rustne så vil det være en god
ide lige at få frisket reglerne op: https://www.
dkk.dk/uploads/documents/Udstilling-Events/
Reglementer/Udstillingsreglement_2017.pdf
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Husk også at læse det PM (praktiske meddelelser) der bliver vedhæftet jeres startnummer. Det
indeholder de informationer der er gældende for
den enkelte udstilling.
Ellers vil alle medlemmerne i udstillingsudvalget ønske jer et rigtig godt efterår. Vi ses i Strib

invitation

invitation

Lørdag d. 29. december 2018 er Bernerpladsen Als og Sundeved igen vært for
Nytårskuren i Gråsten Skov hvor vi mødes til nogle hyggelige timer.
Husk at arrangementet er for alle klubbens medlemmer og medlemmer af alle
klubbens træningspladser.
Der vil være 2 ruter som varer knap henholdsvis 1 time og 2 timer, og hvor der også
er tid til snak og pause - og måske er den nye årgang af den røde liflige drik allerede
klar.
Grillen bliver tændt og der vil sikkert blive hygget og snakket i træhytten, mens vi
nyder grillpølserne.
Sørg selv for jeres drikkevarer så klarer vi resten - og pølserne, ja de sælges til et
rimeligt beløb.
Sidste tilmelding af hensyn til den endelige planlægning er torsdag d. 27. december
Yderligere oplysninger og tilmeldinger
Bent Jacobsen
40 35 51 90
E-mail: julius_samson@hotmail.com

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

Arrangementet er anmeldt
hos Skov og Naturstyrelsen,
og vi anser det derfor som en
selvfølge, at vores hunde
forbliver i snor under hele
turen!!

Bernerpladsen Als og Sundeved
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
Referat fra Avls- og sundhedsudvalgets møde den
25.08.18
Til stede: Inge Bibby, Berit Bang-Jensen, Erling Kolding Jacobsen, Gitte Høy Nielsen, Dorte
Hammerich.
Fraværende: Peter Uno Andersen
Referent: Dorte Hammerich

Dagsorden:
1. Retningslinjer for Avls- og sundhedsudvalget.
2. Økonomi.
3. Fællesmøde / Forhold til bestyrelsen.
4. Arrangementer.
5. DRU hunde. Spørgsmål fra et medlem.
6. IWG.
7. Evt.

Retningslinjer for Avls- og sundhedsudvalget:
ASU drøfter, om DBSK kan afvise at optage hunde på avlslisterne med stambog 1, dvs hunde der
ikke opfylder kravet om, foruden HD status A,
B eller C og AD status 0 eller 1, også har været
udstillet minimum èn gang eller været fremstillet på et avlsbeskrivelsesarrangement. Iflg. Gitte har intet ændret sig, siden DBSK holdt møde
med Jørgen Hindse i 2012, med dette menes, at
de respektive bestyrelser herefter ikke har ændret noget i formuleringen om avlslister i ”Retningslinjer for Avl- og sundhedsudvalget”.
I nuværende udgave af Avls- og sundhedsudvalgets Retningslinjer fremgår det, at bestyrelsen
ligeledes kan fjerne hunde fra opdrætterlisten,
hvis den / ejeren ikke opfylder de gældende reg-

Berta 7 mdr. ( Kronbys Elsa ) Vinter 2018
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ler, eller hvis hunden ikke længere bruges til
avl.  ASU forholder sig kritisk til denne formulering, da alt andet i Retningslinjer for Avl- og
sundhedsudvalget peger på, at det er ASU´s ansvar og opgave, at tage stilling til om hunde skal
fjernes fra avlslisterne – dette vil blive forelagt
bestyrelsen.  

Økonomi:
ASU v./ Inge vil få tilsendt et Mastercard snarligt, hvorpå bestyrelsen har indsat kr. 20.000,
det bemærkes dog, at ASU´s konto allerede har
et indestående/saldo på kr. 40.000… dette vil
der blive fulgt op på.
ASU oplever, at det har været problematisk for
vores medlemmer, at få tilbagebetalt tilmeldingsgebyr for det aflyste avlsbeskrivelsesarrangement, hvilket vi beklager meget. Det er
tilsyneladende forbundet med udfordringer, at
flytte konto/ bankkonto ansvar. Gitte oplyser, at
vores nye formand Mia har adgang til klubbens
konto og er i stand til at tilbagebetale beløbene
– medlemmer der mangler tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr, opfordres derfor til at henvende
sig til Mia.

Fællesmøde / Forhold til bestyrelsen:
På mødet drøftes bestyrelsens initiativ, som
ASU anerkender og ser frem til – at der skal afholdes et dialogmøde i efteråret mellem udvalg
og bestyrelse mhp at ”vi sammen kan finde fælles fodslag og sammen arbejde frem mod 2019”
(BB nr.3 aug. 2018). ASU har dog et stor ønske
om, at alle udvalgenes medlemmer deltager på
dette vigtige møde, da et af målene også er at
”dialogen skal styrke sammenholdet i klubben
og sætte retningslinjer for hvad både udvalgene og bestyrelsen vil arbejde med af fælles mål
og strategi”(BB nr. 3 aug. 2018). ASU er, i lighed med de øvrige udvalg, et velfungerende og
demokratisk udvalg og ser derfor gerne, at alle
udvalgsmedlemmerne deltager på dette møde
bl.a. for at skabe synergi og give mulighed for,

at alle kan bidrage til klubbens fortsatte positive
udvikling.
Gitte fremhæver, at Inge er indbudt og er meget
velkommen, men at hun har takket nej.
ASU byder vores to nye, af bestyrelsen udpegede medlemmer, velkommen, det bliver positivt,
at skulle samarbejde med Gitte Høy Nielsen og
Peter Uno samt gøre brug af deres faglige kompetencer i vores arbejde i ASU og så er der jo
altid brug for ekstra hænder  ASU havde dog
en forventning om, at bestyrelsen havde givet
udvalget en tilbagemelding på de, af ASU foreslåede, nye medlemmer, som vi havde udvalgt
pga de faglige kvalifikationer, som vi skønner,
de kunne bidrage med i udvalgets kommende
projekter og arbejde.
Gitte henviser til, at bestyrelsen blot har fulgt de
paragraffer, som findes for klubben, så vi (bestyrelsen) sikrer os, at vi følger klubbens regler
og ikke enkeltmedlemmers tolkning af disse.

Arrangementer:
Avlsbeskrivelsesarrangementet måtte vi jo desværre aflyse pga tilmeldingsantallet, det er vi
rigtig kede af. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på sidste års arrangement, så ærgerligt, at vi måtte aflyse i år, det blev mange forståeligt nok kede af. Men vi er jo alle underlagt
kravet om og har ansvaret for, at vores arrangementer, ud over det praktiske, også skal hænge
sammen økonomisk, det er jo i bund og grund
medlemmernes penge og interesser vi forvalter.
ASU drøfter mulige årsager til, at kun få hunde
blev tilmeldt – måske var der i år bare ikke nok
hunde i den angivne alder ??? input fra medlemmerne er selvfølgelig altid velkomne….
Der er hunde på ventelisten, men vi kan ikke
nå et arrangement i efteråret. Det besluttes, at
vi planlægger et arrangement den 4. eller 5. maj
2019 og satser på, at det igen kan afholdes i
Odense. Berit og Inge kontakter mulige dommere – mere om dette på hjemmesiden.
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Øvrige arrangementer:
5. oktober 2018 – Fertilitet – dyrlæge Kirsten
Hobolt – Maribo dyreklinik (Werner ansv.)
November 2018 – Kræftforskningen i DK – status – Anne Marie Christensen – KU Sund (Inge
ansv.)
Januar 2019 – Hvalpenes første tid – dyrlæge Jacob Larsen – Odder (Inge ansv.)

DRU Hunde:
Henvendelse fra klubmedlem vedr. tidligere registrerede DRU hunde der nu er registreret i DKK,
kan disse registreres på DBSK´s avlslister? ASU
beslutter sig for at spørge DKK (Dorte ansv.)

IWG:
Inge orienterede udvalget om mødets indhold.
De forskellige landes repræsentanter informerede om, hvad de havde fokus på i de respektive
lande. Inge informerede deltagerne om, hvad
ASU i DK havde arrangeret for vores medlemmer af foredrag mm i forhold til avl og sundhed
siden sidste IWG møde, samt hvad vi planlage i
den kommende fremtid.

Evt:
Drøftelse af forslag fra klubmedlem vedr. mulige
tiltag, markedsføring af DBSK via topbanner – x

Når mormor har de bedste frikadeller
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antal gode grunde til at være medlem af DBSK
samt rabatordninger hos Antagene og dyrlæger
mhp hd fotografering – tillige ønske om mere
åbenhed og bedre referater samt bredere involvering af medlemmer i klubbens arbejde. Gitte
bringer forespørgslen videre til bestyrelsen.
Endnu engang drøftelse af behovet for større
åbenhed/synlighed af div. test resultater, der
arbejdes fortsat på at få dette på skinner. Der
drøftes ligeledes om mulighed for at tilbyde blodprøvetagning ifm udstilling eller avlsbeskrivelsesarrangement i lighed med praksis fra andre
lande.
Orientering: Når forskningskontoen dækker
prøver der sendes til Giessen, så får ejer og ASU
resultatet tilsendt – Erika samler resultaterne.
ASU mener, at der skal være mulighed for at tileller fravælge offentliggørelse af resultaterne.
Det skal undersøges, om Antagene vil give rabat
til DBSK medlemmer v. analyser, samt i hvilken
forbindelse.
Der skal laves en invitation til avlsbeskrivelsesarrangementet 2019 til BB. (Berit ansv.)

3 dejlige hunde på tur.
Gucci 7 år gizmo 3,5 Quella 4 måneder.
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Avlsbeskrivelsesarrangement
Sæt kryds i kalenderen 4-5. maj 2019
Område: Omkring Fyn

Avls- og sundhedsudvalget planlægger et avlsbeskrivelsesarrangement næste år.
Der er plads til 25 hunde og der er allerede nu oprettet en venteliste, så I kan reservere plads.

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 enkelte hunds beskrivelse får man en kort vurdering om dennes 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. Kig på hjemmesiden og se beskrivelserne fra 2017
for at få et præcist overblik over, hvordan der beskrives – http://berner-sennen.dk/avl-opdraet/12306-2/

BEVIS:
Beskrivelsen vil blive udlevereret på dagen og herudover vil den blive lagt på hjemmesiden med resultaterne fra alle de beskrevne hunde i en samlet fil. Der vil også blive taget et billede af hver enkelt
hund, som vil blive sat ind i beskrivelsen på hjemmesiden. Se beviserne fra 2017 på linket ovenfor.

DELTAGERKRAV:
Hunden skal have DKK-stamtavle. Den skal være HD/AD fotograferet og tæver skal være fyldt 18
måneder.

PRIS:
Medlemspris 800 kr. pr. hund
Ikke medlem 1600 kr. pr. hund
Nærmere info om betaling kommer senere.

TILMELDNING:
Kom på ventelisten ved at skrive til bernerberit@outlook.dk
SPØRGSMÅL: Kontakt os i ASU, hvis I har spørgsmål. Kontaktinfo findes bagerst i bladet.

DOMMERE:
Nærmere info kommer – følg med her i bladet og på hjemmesiden, samt Facebook.

23

Billeder

Billeder

Pa-Di Sinclair’s P kuld

Her tænker Aragon mest på om publikum
nu også ser hvor dygtig han er
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Jalthe

Billeder

Billeder

Nice Leckei på stranden

Dejlige Macy (Fensholt Quickstep)

Alle mors tøser
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René Vercade, som er formand for den hollandske klub, byder velkommen til en skare af bernerfolk fra hele verden. Derefter overtager Conny Kouwenhoven styringen, som hun klarer
benhårdt dagen igennem, således at programtiden overholdes.
Første punkt på dagsordenen er levershunt ved
dr. Frank van Steenbek.
Levershunt er en medfødt lidelse, hvor blodgennemstrømningen i leveren, hvor blodet skulle
renses for affaldsstoffer, får en genvej, så alle
affaldsstofferne ikke når at blive vasket ud Den
deles op i to: Intrahepatic, der rammer store
racer, og extrahepatic, der rammer små racer.
F.eks. er Cairnterriers ofte ramt. Lidelsen opdages hos hvalpe, hvor symptomerne er: Hunden
bliver hurtigt træt. Den drikker og tisser meget.
Ringe vækst. Kaster op og har af og til diarré.
Blærebetændelse. Hjernefejl.
Man kan stille diagnosen ved en blodprøve,
ved Ultralyd eller CT scanning. Behandlingen er
diætfoder; men det går kun i kort tid. Hvis hvalpen overlever til 6 måneders alderen, kan den
opereres. Man kan sætte en ring eller tape omkring shunten og således tvinge blodet gennem
de sædvanlige kanaler. I 70 % af tilfældene har
man succes med operationen. Uden behandling
forgiftes hunden og dør.
Normalt lukkes denne shunt/hovedvej 4-9 dage
efter fødselen, ved Irske Ulvehunde efter 3 må-

neder. Prostaglandin fra placenta holder åren
åben; men den skal lukke, når placenta er væk.
Begge forældre skal være bærere for at give en
syg hvalp; men penetransen er ufuldstændig, så
den slår ikke altid igennem.
Man håber at kunne udvikle en genomtest og at
kunne skaffe mere viden om populationen. Man
vil gerne have opdrætterne til at forstå, at man
ikke er en dårlig opdrætter, selvom man kommer til at opdrætte en syg hvalp. Så åbenhed vil
betyde en masse.
Bernergarde har også registreret tilfælde, men
kun 48 ud af de 150.000 bernere, de har i databasen.
Operationen koster 4-5000 Euro, og resultatet
er stadig ikke sikkert nok med de 70 % succes.
Mange dyrlæger kender ikke lidelsen, og så går
hvalpene til, inden man finder årsagen til misvæksten.
Iris van Deur fortalte derefter om den hollandske
klubs bestræbelser for at komme lidelsen til livs.
Man havde ved en afstemning i klubben opnået
enighed om, at hvalpe skulle testes. Det foregår
ved, at hvalpene får taget en blodprøve på fastende hjerte i 6-7 ugers alderen. Dette startede i
2015. ca 1000 hvalpe var blevet testet. Der blev
fundet nye tilfælde hvert år fra forskellige linjer.
Klubben betaler for testene. Der var ikke fundet mange, og lige nu gik debatten på, om man
skulle bestemme at give gode råd eller forsat
tvinge folk til at få testet.

Bernershoppen
www.bernershoppen.dk
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dr. Gerard Rutteman.
Rutteman fortalte om kræft, som er hans speciale.
Kræftforskningen har har fået støtte for 10 millioner euros, deraf har veterinærmedicinen fået
de 10 % og den humane 90 %. De to forskningsgrene har stor støtte af hinanden.
15-20 % af berner sennen vil udvikle kræft. Det
er 500 gange oftere end tilsvarende racer. Vi har
kendt til Histocitisk sarcom i over 20 år. I Europa
forsker man i fire hollandske laboratorier og i
Cambridge i England.
Det er vigtigt at få den rette diagnose. 3/4 får
den korrekte HS diagnose, men en fjerdedel får
en forkert.
Jaqueline Ewans, PhD fortæller om Histiocytic Sarcoma Genetid Research i Berner Sennen. Jaqueline Ewans arbejder sammen med

Elaine Ostrander. Man har lavet en genetisk
undersøgelse for at vise, hvilke racer, der var
tættest i slægt med andre. Berner Sennen var
tæt beslægtet med Grand danois, rottweiler,
Newfoundland, Grosser Schweizer Sennen og
Sct. Bernhardshund.
Hun fortæller om HS, at den er opstået selvstændigt i Flatcoated retriever og Berner Sennen.
Hun fortæller om antal af testede hunde, markører og forskel på europæiske og amerikanske
hunde. I USA er det kromosom 11, der viser udslag, når hunden er i risiko for kræft, mens de
europæiske også har udslag ved nr 14. Der er
et sammenfald med et humant kromosom, der
giver kræft ved mennesker.

Dr Norbert Bachmann, SSV, Tyskland.
Norbert Bachmann fortalte om den tyske genomtest og om deres fremskridt. De tester stadig
via Ottmar Diestl på Landbohøjskolen i Han-

Barneys sted - ved Varna i Århus - det skønneste sted med natur, vand og skov - uhmmmm
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nover. Ved at have nøje kontrol med avlsdyr og
deres aldre og ved kun at tillade hunde udenfor
klubben tilladelse til parring(hvis disse har haft
to kuld hvalpe) hvis de er genomtestede, håber
man på at få levealderen op. Gennemsnitsalderen er omkring 8 der nu.

Dr. Catherine Andre, Frankrig. Genetiske fremskridt og update på den genetiske risikotest
og prøvetest for HS.
Catherine fortæller, at japanerne har fundet
markøren, der viser HS i mennesker.
Gennemsnitstiden for en Berner, der får konstateret HS er 49 dage.
Man har nu 4000 blodprøver og 400 vævsprøver i Frankrig fra Berner Sennen. Hvis ens testede hund bliver syg af kræft, er det vigtigt, at
man giver dem besked, så de kan følge tilfældet.
Er hunde død eller bliver opereret, vil de meget
gerne have en prøve at tumoren og et stykke
sundt væv til sammenligning.
Man har lavet en sammenligning med væv fra
164 syge og 169 raske, franske hunde, og derved har man fundet 9 markører, såkaldte SNPs.
Der er 9 SNPs, som er tydeligt associeret med
risikoen for at udvikle HS.
Siden 2014 er testen valideret, så der nu er tale
om en test og ikke mere en pretest.
Omkring november vil der blive mulighed for
gratis at indsende data på sine hunde, når man
overvejer en parring, og man får så en risikovurdering af det kommende kuld. Det er ikke altid
sådan, at en parring med to A-hunde giver bedre
resultater end en parring med en C-hund f.eks.
Takket være en del landes spendering er der udviklet et program til dette på Antagene.
Herefter blev der lagt op til diskussion om HS.
Jens Ramsing spurgte, om der var nogle steder,
man havde iværksat forskning, der kunne vise
miljøets indvirkning på opståelsen af kræft. Catherine Andre svarer, at lymphoma kan trickes
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af et forurenet miljø, men at der stadig skal være
en genetisk disposition herfor.

Regula Bürgi, Schweiz. Standard og avl.
Regula Bürgi kritiserede opdrætterne for at have
glemt formålet med en berner sennen, nemlig at
være så stærkt bygget, at den kan arbejde og
trække en vogn. Især de manglende forbryster
var en stor fejl. Når hunden mangler forbryst,
kommer den til at belaste skuldrene, når den
trækker, og dette er ikke hensigtsmæssigt. Også
skrånende overlinjer, hvor hundens overlinje
falder mod krydset, blev kritiseret. Dette hang
af og til sammen med en ekstrem vinkling af
bagbenene, som ikke var ønskelig.
Satu Yla Mononen fra Finland supplerede ved at
fortælle om beslutningerne fra torsdagens dommermøde.
Sidste dommermøde var i Finland for 3 år siden. I 2015 var problemerne: Proportioner, dvs
for lange hunde, der synede lange pga for korte
ben, fronter, kort pels, krøllede haler. Nu i 2018
var problemerne ikke mere proportionerne, men
stadig fronter, forbryster, vinkler og bevægelser.
Lyse øjne med løse øjenrande, lange ører, haler,
korte kryds. Naturlig pels kontra overgroomed
pels.
Et problem var, at der er standardforskelle i
Amerika, England og FCI. (England og USA er
ikke medlemmer af FCI, men associerede.
Iris van Deurs, som er dyrlæge i Holland med
speciale i skeletlidelser, viste en del små filmklip og billeder af hunde med forskellige lidelser i
skelettet, og hun fortalte om behandlingsformer
og vigtigheden af at være opmærksom på forandringer i gangværk og trivsel ved ældre hunde.
Martha Cehrs fortalte, hvordan det går i IWG.
Conny Kouwenhoven siger farvel og takker for
god ro og orden.
Referent Inge Bibby.

Historier

Historier
Tak
Rasmus, Signe og Julius siger tak til udstillingsudvalget for deres nye T-shirt der skabte glæde
da de modtog dem med posten.

De er sammen med hundene Cobie, Rufus og India på billedet.
mvh Erika

T-shirten fik de for deres deltagelse i barn og
hund på Hasmark 2018 og er så FLOT.
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Billeder

Billeder

Smuk sensommer udsigt De to hunde er Leckie og Jalthe

Lady Xiera´s Valentino/Marius charmer farmand
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Lucy

Billeder

Billeder

Rosa er denne sommer gået fra at være en landhund
til at være en vandhund

Sommerbilleder af Basco
- Werner Wix Wanted Dearly

Signe 12 år med Molly 6 uger (Fruenshøj’s Cameron)
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Skuet i syd
Skue I Syd blev i år afholdt lørdag d. 8. september i næsten perfekt vejr, lidt regn men gode
temperaturer for vores hunde.

Håber i alle har haft en god dag og vender tilbage næste år.
Mange Berner Potedask fra
Træningspladserne i Syd
Nørbølling og Als/Sundeved

I år havde vi rekord tilmeldinger med 10 i rally –
6 i Lp og 53 til udstilling.
Vi er meget glade for jeres opbakning og vi vender tilbage næste år. Datoen kommer senere
men det bliver nok omkring samme tidspunkt
afhængig af hvornår øvrige udstillinger foregår.
Selve arrangementet forløb tilfredsstillende med
de udfordringer der altid kommer. Vi oplevede
bl.a. at vores printer til udskrivning af kritikker
gik kold kl. 9.30. Afsted til Sønderborg hvor de
først lukkede op kl. 10. En printer ned af hylden
og afsted igen. Ved ikke hvor mange der opdagede hvad vi havde gang i men vi var i hvert
fald lidt i panik. Ellers er vi bevidste om de ting
som skal gøres bedre og vi fortsætter med de
ting som vi mener vi er gode til.
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Resultater fra Skuet skal i også have:

BIR:
Hauff Duok Labas

BIM Hanner:
Berner-Emmas Babette

BIK:
1. Hauff Duok Labas
2. Nice Leckei van de Klaverhoeve
3. Berner-Emmas Obelix The Strength
4. DKCH SECH DKRLCH LP1 LP2 Kjær’s Dancing With Charlie EX

Historier

Historier
BIK Tæver:

Baby Klasse Tæver:

1. Berner-Emmas Babette
2. Kjær’s Fallulah
3. Berner-Emmas Diva of The Catwalk
4. Auguste vom Spitalhof

1. Ms.Too-Ticky Von Romanshof SL
2. Aslaug´s Tiffany SL
3. Terplinggaard’s Lupita SL
4. Kjær’s Idina Menzel L

BIR Baby:

Hvalpe Klasse Tæver:

Berner-Emmas You and Me Yago

1. Nikita Astrum Felix L

BIM Baby:

Junior Klasse Hanner

Ms.Too-Ticky Von Romanshof

1. Johnson EX
2. Quando II vom Oberholzer Forst EX
3. Terplinggaard’s Ivanho EX

BIR Hvalpe:
Nikita Astrum Felix

BIR Golf:
Berner-Emmas Carmen

BIM Golf:
Berner-Emmas Jalthe Amarone D’italy

Baby Klasse Hanner
1. Berner-Emmas You and Me Yago SL
2. Terplinggaard’s Lasino SL
3. Mr. Snork von Romanshof SL

Mellem Klasse Hanner:
1. Vip Vivaldi z Deikowej Doliny EX

Åben Klasse Hanner:
1. Nice Leckei van de Klaverhoeve EX
2. Berner-Emmas Obelix The Strength EX
3. Bernerbrukets Xeros EX
4. Styleofitaly-Luis-Majashappy EX
DKRLCP LP1 Berlemo’s Aragon VG
Kannehill´s Barney VG
Lady Xiera’s Mister Maverick VG
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Berner Bessies future von Nico VG
Öreghegyi-Mackó Pistacchio VG

Champion Klasse Hanner:
1. Hauff Duok Labas EX
2. DKCH SECH DKRLCH LP1 LP2 Kjær’s Dancing With Charlie EX

Veteran Klasse Hanner:
1. Lady Xiera’s Flanagan EX

Golf Klasse Hanner:
1. Berner-Emmas Jalthe Amarone D’italy VG
2. Homboldt VG

Golf Klasse Tæver:
1. Berner-Emmas Carmen EX

Junior Klasse Tæver:
1. Sapho EX
2. Berner Bessie’s Georgine Von Nico EX
3. Quintessa Vom Oberholzer Forst EX
4. Skovlundens Asta EX
Queen Vom Oberholzer Forst EX

Mellem Klasse Tæver:
1. Auguste vom Spitalhof EX
2. Terplinggard’s Gina EX

Åben Klasse Tæver:
1. Kjær’s Fallulah EX
2. Kjær’s Enya EX
3. Staugaard’s Arabella Capella EX
4. Pooja vom Oberholzer Forst EX
5. Hansennen’s The One and Only EX
Aslaug’s Scarlett O’Hara VG
Swisshearts Audrey Hepburn VG
Berlemo’s Basia VG

Veteran Klasse Tæver:
1. Berner-Emmas Babette EX
2. Debbie von den Uhlenklippen EX
3. Berner-Emmas Diva of The Catwalk EX
4. Aslaug’s Ophelia EX
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5. RBM RØM Kjær’s Lucy In The Sky With Diamond EX

Rally Begynder:
1. Berner-Emmas Carmen
2. Gaia
3. Leading Angel’s Hallelujah
4. Nice Leckei van de Klaverhoeve

Rally Øvet:
1. RBM Kjær’s Faith No More
2. Berlemo’s Basia

Rally Ekspert:
1. RBM RØM Kjær’s Lucy In The Sky With Diamond

Rally Champion:
1. DKRLCP LP1 Berlemo’s Aragon
2. DKCH SECH DKRLCH LP1 LP2 Kjær’s Dancing With Charlie

LP Begynder:
1. Skovlundens Asta
2. Queen Vom Oberholzer Forst

Lp I:
1. Hansennen’s The One and Only
2. Swisshearts Audrey Hepburn

LP III:
1. DKCH SECH DKRLCH LP1 LP2 Kjær’s Dancing With Charlie
2. DKRLCP LP1 Berlemo’s Aragon
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Tino fra Fyn
Her er vores store kærlighed,
Vi købte ham da han var ca. 9 MDR og han kom
fra et hjem hvor de overhovedet ikke havde haft
tid til ham! Så han var totalt rundtosset og drøn
forvirret... Og så understimuleret at det var så
slemt at de fleste havde sagt nej tak
Jeg vidste da jeg fik en mail fra dem, med et dårlig billede af en hund, der slet ikke lignede en
BERNER at han skulle være vores.
I dag er han så dygtig men han har virkelig været en prøvelse for hele familien... (4 katte samt
Chang 6 år) men nu er han den mest livsglade
hund & fyldt med kærlighed og omsorg jeg aldrig troede jeg skulle have fra en hund.
Christina Maria Andersen

Tino og Chang
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Tino

Historier

Historier

Chang

Tino og far
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Stemningsbilleder indsendt fra Dorte Hammerich
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Tak for en super weekend til familien Harthin og
alle jer andre, der har knoklet, den vil blive husket Hanstholm 2018

3 koncentrerede handlere og deres smukke hunde

Ny generation af smukke Bernere debuterer
på udstillingen i Hanstholm 2018

3 koncentrerede handlere og deres smukke hunde

Historier

Historier

Svensk og dansk begejstring - Hanstholm 2018

3 koncentrerede handlere og deres smukke hunde

Ny generation af smukke Bernere debuterer
på udstillingen i Hanstholm 2018

Flot handling - Hanstholm 2018
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Smukke O’Neill sammen med Anni Smedsgaard,
Eva Liljekvist Borg og Søren Wesseltoft
- Hanstholm 2018

Ny generation af smukke Bernere debuterer
på udstillingen i Hanstholm 2018

Kærlighed til en Berner ruster ikke - Hanstholm 2018

Søren Wesseltoft - Star cup dommer
- Hanstholm 2018

Historier

Historier

Flyvende handling, så flot - Hanstholm 2018

Stemningsbillede - Hanstholm 2018

Velkomsttale i Hanstholm ved
Thisteds borgmester, mindre kunne
ikke gøre det

Fensholt’s Penelope klarede sig flot
på IDC Bornholm 2018
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Historier

Baby klasse tæver - Hanstholm 2018

Smukke Bernerdrenge og pige i flot dragt levere dagens dommeroverraskelse i Hanstholm

Med Vesterhavet som baggrund,
så bliver det ikke bedre - Hanstholm 2018
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De sidste detaljer rettes - Hanstholm 2018

Billeder

Billeder

Barney - æælsker sne - her den 8. marts 2017

Madame de Pompadour z Krainy Zeusa.

Glæden var stor og stemningen var fantastisk
på IDC Bornholm 2018

Barney elsker sine ture i det blå – her nydes det
særligt fordi han er på havearbejde – en af de
første dage det tegner til at blive forår
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Billeder

Rasmus 5 år med Molly 7 uger ( Fruenshøj’s Cameron )

Chewbacca fra Pa-DI sinclair
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Vipsennen X-Treme Lilo

Billeder

Billeder

Aslaugs Sixten Sparre alias Carlsen, 2 år

Luna og Tiffany til Skue I Syd

Jalthe Amarone på Thunø

Hvalpene lasino og lubita efter
Terplinggaard’s Ciri og Kannehill’s Barney
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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

Suså

Bodil Nordam

3035 5017

Sjælland
Ballerup/Skovlunde
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Info

Info
Bestyrelsen

Formand
Mia Lund Madsen
Kærsgårdvej 21
5464 Brenderup
Miaemil@gmail.com
Telefon: 61 12 19 59
Næstformand
Monica Østergaard Rasmussen
Monica-joergensen@hotmail.com
Skødstrupvej 169
8530 Hjortshøj
Telefon: 31 43 36 56
Sekretær
Gitte Høy Nielsen
Lindevej 2
7200 Grindsted
Telefon: 22 76 25 70
gittehoy@gmail.com
Kasserer
Lisbet Utke Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
Telefon: 49 16 01 68 / 20 10 21 68
lisbet@sennettas.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Lars Bibby
Ulvskovvej 140
8300 Odder
Telefon: 40 68 15 04
lars@bibby.dk
Linda Hjort
Fiskebakken 9
5683 Haarby
lindamhjort@gmail.com

Avls- og sundhedsudvalg
asu@berner-sennen.dk
Formand Inge Bibby
inge@bibby.dk
Telefon: 86 53 15 04

Sekretær
Dorthe Hammerich
dortehammerich@gmail.com
Telefon: 61 37 37 79
Berit Bang-Jensen
Telefon: 28 93 53 63
bernerberit@outlook.dk

Peter Uno Andersen
Lækjærvej 27
7700 Thisted
kennel_harthin@hotmail.com
Telefon: 21 23 25 71
Gitte Høy Nielsen
Lindevej 2
7200 Grindsted
Telefon: 22 76 25 70
gittehoy@gmail.com
1. suppleant
Erling Kolding Jakobsen
ekj@bernerhojen.dk

Udstillingsudvalg

Gitte Nielsen
Telefon: 20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk
Jeanette Damm Lerskov
Telefon: 21 63 02 12
jeanette.lerskov@gmail.com
Fie Basbøll
Telefon: 25 17 90 49
fie.basboll@gmail.com
Louise Nielsen
Telefon: 31 48 98 13
louisen@live.com
Randi Bjørn
Bjørnøvej 21,
Fynshav, 6440
Augustenborg.randi_samson@
hotmail.com
Lisbet Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
lisbet@sennettas.dk

Aktivitetsudvalget

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

Gitte Høy Nielsen
Telefon: 22 76 25 70
gittehoy@gmail.com
Mette Ejsing
Hyldager 7
2640 Hedehusene
Mette_ejsing@yahoo.dk

Vognkørselsudvalg:
Gitte Høy Nielsen
gittehoy@gmail.com

Joan Ohlsen-Kjeldsen
Maibrit Magaard
Marianne Rasmussen
Joanna Gram

Diverse

Hvalpepakker
Bestilles på hjemmesiden
Hvalpeformidler
Finn Katberg
Madsbjergparken 23
8270 Højberg
Telefon: 86 27 61 13
finn.katberg@privat.dk
Dødsregistering og
sundhedsspørgeskema
Erika Bromose
Dystedvej 24
4684 Holmegård
Telefon: 48 36 00 31
bernerdr@hotmail.com
Redaktør
Nefer Johansen-Ossian
Telefon: 21 94 16 67
bb@berner-sennen.dk
IWG
Lisbet Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
lisbet@sennettas.dk
Medlem
Inge Bibby
inge@bibby.dk
Medlemsadministration og
adresseændringer
Lisbet Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
lisbet@sennettas.dk
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Udstillingskalender 2018

Udstillingskalender 2018
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.

2018
Dato
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Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

03.11.2018

Herning
International
Udstilling
MCH
Messecenter
Vardevej 1
7400 Herning

Kimo Mustoven, FI

Dansk
Kennel Klub

1. frist: Udløbet
2. frist: 08.10.2018
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet
gebyr)

04.11.2018

Herning
International
Udstilling(DKV)
MCH
Messecenter
Vardevej 1
7400 Herning

Satu Ylä Mononen, FI

Dansk
Kennel Klub

1. frist: Udløbet
2. frist: 08.10.2018
kl. 08.00
(kun on-line – forhøjet
gebyr)
Søndag er der
mulighed for at blive
Danmarksvinder

17.11.2018

Heike Schraven, DE
Strib
Juleudstilling
Strib Fritidscenter
Ny Billeshavevej
1-3
5500 Middelfart

DBSK

Første:15.10.18
Sidste: 22.10.18
kl. 23.59

17.11.2018

Spøttrup
Kulturhal
Nørremarken 1
7860 Spøttrup

Dansk
Kennel Klub
Kreds 9
(skue)

13.10.2018

Kommer senere

Udstillingskalender 2018

Udstillingskalender 2018
Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

02.12.2018

Køge

Kommer senere

Dansk
Kennel Klub
kreds 2
(Skue)

11.11.2018 kl. 23.59

08.12.2018

Vordingborg

Kommer senere

Dansk
Kennel
Klub Kreds
10(Skue)

03.11.2018

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

Cobie med hendes 4 hvalpe (Cobie)

Chokoladerne 2.0
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Billeder

Fensholt´s Penelope

Staugaard´s Cover Girl / Cleo 7 uger
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Pa-Di Sinclair’s Piemonte - Luna 4,5 mdr

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger
Er gældende pr 1. 1. 2018
Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.
Priser

Online betaling via DKK

Via Netbank eller check

265 kr.
265 kr.
385 kr.
385 kr.
385 kr.
385 kr.
385 kr.
385 kr.
145 kr.
30 kr.
Gratis
Gratis

290 kr.
290 kr.
420 kr.
420 kr.
420 kr.
420 kr.
420 kr.
420 kr.
170 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
385 kr.
315 kr.
265 kr.

Via netbank eller check
420 kr.
360 kr.
315 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

Lisbet Utke Ramsing · Højsagervej 52 · 3480 Fredensborg

