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Begrundelse

Kjær’s Josephine glæder sig til at høsten er
helt i hus. Indsendt af Line Kronborg.

Begge billeder er rigtigt godt fanget.
Lækre aktive hunde i den dejlige danske natur.

Bagsiden
Pa-Di Sinclair’s Duke of Mysteri som stadig er
en aktiv herre trods han nærmer sig de 9 år
med raske skridt. Indsendt af Helle Sinclair.

Jane
og
Linda

Redaktion
Materiale sendes til: Nefer Johansen-Ossian · Morelvej 56 · 5250 Odense SV · tlf. 2194 1667 · e-mail: bb@berner-sennen.dk
Ansvarshavende redaktør: M
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Nu er sommeren gået på hæld, og vi er kommet
ind i efteråret. I skrivende stund er september
startet med et dejligt vejr, så vi nu har et lunt
efterår.
August måned har for bestyrelsens vegne indeholdt forskellige skriverier på mail, med forskellige henvendelser, som har krævet sin tid og
snak.

ren bedt om at udvælge ”bladets historie”. Vi
håber det bliver taget godt imod, og at det får,
stadig flere, til at indsende mange dejlige historier. Også selvom man ikke ”vinder”, så er det så
dejligt at læse alle de forskellige historier, hvad
enten de er glædelige, sørgelige eller måske videnskabelige. Så kom endelig ud af busken med
mange dejlige historier. Redaktørens udvalgte
vil modtage en lille præmie for sin historie.

Når vi når til udstillingen i Ballerup, har vi planlagt et bestyrelsesmøde bagefter, hvor vi får
diskuteret flere aktuelle emner, som I alle kan
læse referat fra, når det kommer ud på klubbens
hjemmeside. – Vi står bl.a. og skal udvælge et
nyt medlem til avls – og sundhedsudvalget, og
vi håber naturligvis at finde en egnet kandidat,
som ønsker at bidrage til det store arbejde der
laves i udvalget.

Der har for nylig været afholdt ”Store Hestedag”,
hvor der var opstillet en stand for DBSK. Dette
var en stor succes, og kan læses om andet steds
i bladet. Vi vil bare sige til alle de frivillige, at
I har gjort et kæmpe arbejde, tusind tak skal I
have.

Som I måske lagde mærke til i sidste blad, og
også kan ses i dette nummer, så blev redaktø-

På bestyrelsens vegne

Vi ønsker alle et godt efterår. Nu bliver det snart
rigtig berner-vejr.

Maria

Tiden går – to billeder med nøjagtig 8,5 år imellem.
Bel Royal´s Lauritz og Caroline genser hinanden i sommer.
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Dansk Berner Sennen Klub på Store Hestedag

Dansk Berner Sennen Klub på Store Hestedag
I weekenden 3. - 4. september afviklede man
Store Hestedag på Dyrskuepladsen i Roskilde et arrangement som har ca. 22.000 gæster - og
som også tiltrækker mange hundefolk. Foruden
en masse hesteaktiviteter fylder hundene efterhånden en stor del af dyrskuepladsen. I år deltog
23 specialklubber under DKK med en racestand,
enkelte klubber afholdt klubudstillinger og andre specialklubber afholdt lure coursing, agility
og andre hundeaktiviteter.
Dansk Berner Sennen Klub fik i foråret en indbydelse til at deltage og bestyrelsen besluttede at vi
skulle prøve at lave en racestand, hvor vi kunne
markedsføre vores race. En lille arbejdsgruppe
bestående af Tine Kloster, Britta Staugaard og
Gitte Høy Nielsen blev nedsat og vi begyndte
at kigge på hvordan en sådan racestand kunne
bygges op. Tine Kloster var primus motor på det
grafiske udtryk og fik udviklet og produceret en
folder og et kæmpe banner som skulle være blikfang på vores stand. Ved fælles hjælp fik vi lavet
alle elementerne som vi skulle bygge standen op

med. Fredag d. 2. september kunne Gitte så køre
med traileren fyldt til Roskilde, hvor Claus Staugaard Mortensen og Louise Nielsen mødte op og
hjalp med opbygningen af vores racestand. Vi
synes selv det blev en rigtig fin stand.
Vejrudsigterne for weekenden var ret blandede
- der var lovet en del regn -, så det var dejligt
at møde op på standen lørdag morgen i solskin
og gøre de sidste forberedelser inden pladsen åbnede. Viggo, Laura, Liva, Diamond og Mille var
race-repræsentanter lørdag. Søndag var Iluna,
Penny, Oscar, Liva og Mille racerepræsentanter. Søndag var vejret mindre indbydende og det
mærkede vi på besøgstallet på racestanden. De
to dage i Roskilde gav mange positive oplevelser med vores prægtige race. Mange gæster kom
og hilste på hundene og spurgte interesseret til
hvordan dagligdagen med en Berner Sennen
kan være.
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Dansk Berner Sennen Klub på Store Hestedag
Et af de faste indslag på hundeområdet begge
dage var raceparaden, hvor de deltagende specialklubber viste deres racer frem i hunderingen. Racen blev præsenteret af en speaker som
fortalte lidt om racens særpræg, oprindelse og
opfordrede til at besøge racestanden for yderligere information. Vi deltog i raceparaden med 5
hunde begge dage.

Vi gjorde os nogle gode erfaringer med vores racestand og har forslag til forbedringer med hjem,
så vi forventer en gentagelse på Store Hestedag
igen i 2. - 3. september 2017 og måske på Hundens dag 2017 ved et arrangement i Jylland.

En ombejlet herre
–Viggo hygger sig på St. Hestedag i Roskilde
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren
Efteråret har vist sig fra den varme side – her i
starten af september kom så endelig den sommer som vi har ventet på – bedre sent end aldrig.
Men jeg tror nu bamserne glæder sig til lidt mere
køligt vejr.
Jeg vil gerne opfordre til at når I sender mere end
1 billede ind – så må I meget gerne give billederne numre – og så i jeres mail skrive teksten.
F.eks. Billede 1 – filur hygger … Billede 2 – Filur
laver narrestreger …
Det gør det meget nemmere for mig og derved er
jeg også mere sikker på at jeg får sat den rigtige
tekst til det rigtige billede.
Husk også, at hvis I har placeret billederne ind
i et word dokument – så vil jeg gerne have dem
som originale billede filer ved siden af – da word
ødelægger kvaliteten af billederne.
Generelt skal alle billeder gerne være over 1 mb
– men til forside/bagside skal de helst være 3 mb
– da de vises i en større størrelse.
Huskereglen er at jo mere billedet fylder (mb) jo
bedre kvalitet er det i.

Det skal dog ikke afholde jer fra at sende billeder
ind der ikke fylder så meget – dem bruger vi jo
bare andre steder i bladet. Det er blot en opfordring til jer med de gode kameraer om, at når I
har billeder i høj opløsning, at det så også er dem
I sender ind.
Husk dog at hvis I sender mere end 2-3 billeder
ind, så må I gerne dele dem op i flere mails – således at hver mail ikke overstiger 10 mb – både
for jeres og for min skyld.
Dette blads bedste historie er valgt fordi den går
lige i hjertet – og fordi det er noget som vi alle
frygter at skulle kæmpe med. Skulle man selv
stå med samme udfordring i fremtiden, er vi nu
klædt en lidt bedre på i forhold til hvad man har
af muligheder.
Næste blad er også årets sidste – og udkommer
i starten af december. HUSK at der er deadline
den 10 november
Må I alle få et dejligt efterår.
Nefer

Skue i Syd
Skue i Syd afholdes lørdag den 26. august
2017 i Notmark på Als.
Dommer i eksteriør er Freddie Klindrup
Lp og Rally dommere kommer senere
Flere detaljer i de kommende bernerblade
men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Harthin’s Percival Albus
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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

29/09/02

28/08/05
21/10/05

Tæve Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Han Aslaug’s Maximilian
Tæve Hansennen’s Pepsi
Tæve Bernerhøjen’s
Kimberlee
Tæve Dörte vom BlumbergLand
Han Aristo Bernese Coby
Han Favitea’s Remus

26/11/05

Tæve Bernerhøjen’s Ophelia

Vollenweider’s Bastian
Earl Maximillian Off
Sofie’s Pride
Bangshåb’s Bogart

01/12/05
05/12/05

Han
Han

Möllelyckans Hamlet
Ponto

12/10/04
05/05/05
15/05/05
27/07/05

Navn

Troværdighed af denne
liste er vigtig, husk derfor
også at afmelde hunden,
når den ikke er længere
lever. Pr. 1/1-2016 slettes hunde der er over
12 år automatisk. Såfremt de stadig lever,
bedes dette meldes ind på overstående
mailadresse.

08/02/06
11/03/06

Aslaug’s Nutaraq
Ber Moscow’s
Pontoppidan
Tæve Ber Moscow’s Janis
Joplin “McGee”
Tæve Yepa’s Bianca
Tæve Lille Strand’s Isolde

05/04/06
18/06/06
18/06/06

Tæve Euro Kensen Icequeen
Han Duevang’s Tarzan
Tæve Duevang’s Turbo

05/12/05

Far

Mor

Sennetta’s Sixten

Bermoscow’s Miss
Anastasiya
Aslaug’s Labre Laura
Hansennen’s Chiquita
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Gunda V. Alten Holz

Macis Enzo
Duevang’s Nerman  
Maglód-Falvi Iq Joker
Junior
Julius vom Vogtlandhof

Ponto
Favitea’s Florian
Tannhauser Des Hautes
Vernades
Kohavens Cæsar
Cero vom Alten Holz
Cero vom Alten Holz

Jeba
Favitea’s De Merlot
Bernerhøjen’s Britnei
Bella
Aslaug’s Labre Laura
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Ber Moscow’s Elvira
Madigan
Von’Pedersen’s Rosita
Fensholt’s Java
Biska Exclusive Kensen
Duevang’s Qvinnie
Duevang’s Qvinnie
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Still going strong

Still going strong
Født

Køn

18/06/06
18/06/06
27/06/06
04/07/06
04/07/06
28/07/06

Tæve
Tæve
Tæve
Han
Tæve
Han

28/07/06

Duevang’s Thuja
Duevang’s Tica
Jolie
Banehaven´s Dalton
Banehaven’s Decibelle
Pa-Di Sinclair’s
Bacchus
Tæve Pa-Di Sinclair’s Babette

20/08/06
13/11/06

Tæve Lusennas Freja
Tæve Chilli

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
Han Ber Moscow’s
Trampedak
Tæve Ber Moscow’s Thilde
Telemark
Tæve Østersø Pedersen’s
Bunny
Han Sund Brusgaard Elvis
Tæve Favitea’s Unika Uttara

03/04/07

Han

07/04/07
14/07/07
26/04/07
06/05/07
06/05/07
08/06/07
08/06/07
08/06/07
08/06/07
21/07/07

Han
Tæve
Tæve
Tæve
Tæve
Tæve
Tæve
Han
Tæve
Tæve

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

Favitea’s Urapun
Uranus
Lady Xiera´s Bono
Herletta’s Cujo
Moon Sister’s Bastine
Zakili’s Beyoncé
Zakili’s Björk
Lille Strand’s Leonora
Lille Strand´s Lotus
Lille strand’s Ludvig
Lille Strand’s Luna
Bel’royal’s Inca

Far

Mor

Cero vom Alten Holz
Cero vom Alten Holz
Bellog´s Isak
Kohavens Cico
Kohaven’s Cico
Minas 2 Av
Hennumkroken
Minas 2 Av
Hennumkroken
Donar v. Barnerhof
Fensholts Jolly good
fellow Chino
Knucklehead av Lee
Armand
Don Vom Bärligarten

Duevang’s Qvinnie
Duevang’s Qvinnie
Kabi´s Dee-Dee
Ka Limbo´s Ikira
Ka Limbo’s Ikira
Tertzo’s Waikoloa

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
Maroussia CrocodileCoach
Aslaugs Maximum
Kohavens Cæsar
Tertzo’s Lanzo Jr.
Aslaug’s Maximum
Aslaug’s Maximum
Baron Van´t Pachthof
Baron Van´t Pachthof
Baron Van´t Pachthof
Baron Van´t Pachthof
Fensholt’s Jolly Good
Fellow, Chino

Tertzo’s Waikoloa
Allie
Duevangs Lady
Von-Pedersen’s Go-Go
Ive Von Gramont

Alfi
Favitea’s Lamonique
Favitea’s Lamonique
Zuizuis Goldy
Herletta’s Fleur
Tertzo’s Zafran
Tertzo’s Michigan
Tertzo’s Michigan
Lille Strand´s Hera
Lille Strand´s Hera
Lille Strand´s Hera
Lille Strand´s Hera
Bel’royal’s Akira

Nye ”Still Going Strong” hunde

Nye ”Still Going Strong” hunde
Vi har fået mange nye ”gamle” hunde på Still
Going Strong listen og deres ejere har været så
flinke at sende billeder via den nye tilmeldingsform på hjemmesiden.
Tusinde tak! Send endelig flere billeder.

Lille Strand’s Leonora
Født 08-06-2007 - 9 år

DK19110/2007 Egely’s Aiko
Født 09/09 - 2007 - 9 år
Ejet af Leif Madsen, Dybvad

20530/2005 Favitea’s Remus

DK12739/2007 Lille Strand’s Ludvig
Født 08-06-2007 - 9 år

Født 21-10-2005 - 11 år
Han er altid trofast og god til at passe på os alle.
Vi kan mærke på ham, at han er 110% i ro når vi
alle er hjemme. Nu er han snart 11 år og ja som
du selv siger ”still going strong”, men vi mærker
også at hans alder stille og roligt sniger sig ind.
Der bliver sovet lidt mere og tumlet lidt mindre.
Legetøj gider han ikke mere, men godbider og et
lækkert hunde måltid er der altid plads til. Han
er tosset med alle de skønne gåture han får både
hjemme i skoven og oppe på stranden i sommerhuset.
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Trænerseminaret er under planlægning, og når
bladet udkommer, er det forhåbentlig vel overstået, så Jer der benytter klubbens træningspladser kan blive mødt af trænere med ny inspiration. Det er nemlig det trænerseminaret er til
for. At give inspiration og ideer til den fortsatte
træning. Hvis du ikke allerede har været ude på
en træningsplads, skulle du måske prøve at kigge forbi. Ofte er træningen også forbundet med
hyggeligt samvær. Info omkring træningspladserne findes på klubbens hjemmeside.
Aktivitetsudvalget har afholdt møde og referatet
her fra finder du på hjemmesiden. Der var ikke
kommet nogen forslag til mødet.

Alle 4 fra aktivitetsudvalget deltog på ”Store
Hestedag” i Roskilde den 3 og 4 september. To
gode dage, hvor mange kom forbi og klappede
hundene, mens de fik en snak om racen. Lørdag artede vejret sig, mens søndagen druknede
i store mængder regn. Tak til Jer der kom forbi
med Jeres hunde, så andre kunne få lov at klappe dem.
En enkelt berner deltog i år i DM i LP, som i år
foregik på Bornholm. Læs mere om det andet
sted i bladet. Der var faktisk flere der havde kvalificeret sig til deltagelse, både i lp og rally, dog
uden at deltage. Super at se, at man altså godt
kan være med hvor det er sjovt, hvis man får
trænet flittigt.

Udstilling Bornholm 13. august 2016 - BIM baby: Kjær´s Gavin Degraw og
BIR baby: Staugaards Aura for Laura
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget
I skrivende stund har der været udstilling i DKK
regi, International dobbeltudstilling på Bornholm samt DKK kredsudstilling i Vamdrup.
Bornholm viste sig fra sin bedste side og levede op til sit renommé som solskinsø. To dejlige
dage i flot solskin med hele 40 tilmeldte Bernere
heraf kunne vi bla glæde os over besøg fra både
Finland & Norge, altid hyggeligt når vores nordiske venner tager turen til Danmark. Vamdrup
blev ligeledes en dag i flot dag i solskin på en
af årets sidste udendørs udstillinger, lutter danskere men hele 61 dejlige bamser kunne vi nyde
synet af på denne dag.
17.09.2016 International DKK Udstilling i
Ballerup, Ballerup Idrætsby, 2750 Ballerup
Dommer: Hassi Assenmacher-Feyel, D
På udstillingen konkurreres der om titlen Københavnsvinder (KBHV), som gives til bedste
han og bedste tæve med CK i hver race.
Endvidere tildeles titlen Københavnsjuniorvinder til bedste junior han og tæve med CK samt
titlen Københavnsveteranvinder til bedste veteran han og tæve med CK.
18.09.2016 DBSK Udstilling i Slagelse, Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, 4200 Slagelse
Dommer: Elin Normannseth, NO
Begge udstillinger er sæsonens sidste UDENDØRS udstillinger og er begge lukket for tilmeldinger.

Kommende udstillinger
01.10.2016 DBSK Udstilling i Aars, Messecenter Aars, Messevej 1, 9600 Aars
Dommer: Birgitte Schjøth, DK
Lukket for tilmelding

05 & 06.11.2016 DKK International Dobbeltudstilling i Herning, MCH Messecenter Herning, Vardevej , 7400 Herning
Dommere: Sean Delmar, IR & Friederike Kappacher, A

Dansk Vinder
På udstillingen lørdag den 5. november 2016
konkurreres der om titlen Dansk Vinder (DKV),
som gives til bedste han og bedste tæve med
CK i hver race. Endvidere tildeles titlen Dansk
Juniorvinder (DKJV) til bedste junior han og
tæve med CK samt titlen Dansk Veteranvinder
(DKVV) til bedste veteran han og tæve med CK.

Nordisk Vinder
På udstillingen søndag den 6. november 2016
konkurreres der om titlen Nordisk Vinder
(NORDV), som gives til bedste han og bedste
tæve med CK i hver race. Endvidere tildeles titlen
Nordisk Juniorvinder (NORDJV) til bedste junior
han og tæve med Excellent samt titlen Nordisk
Veteranvinder (NORDVV) til bedste veteran han
og tæve med Excellent.
Sidste tilmelding: 10.10.2016 kl. 08.00

Årets sidste udstilling er DBSK´s Juleudstilling
19.11.2016 i Strib, Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1-3, Strib, 5500 Middelfart
Dommer: Astrid Indrebø, NO
Sidste tilmelding: 17.10.2016
På denne udstilling vil der sædvanen tro være
barn & hund konkurrencer, mere om det på
hjemmesiden når tiden nærmer sig. Tilmelding
er gratis og foretages på dagen. Vi håber at se
mange søde dygtige børn i et godt samarbejde
med deres hunde.
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Nyt fra udstillingsudvalget
Nyborg 2017

Hasmark 2017

Det er lykkedes os at forhandle en rabataftale for
værelser på Sinatur Hotel Nyborg, normalpris
1198,- + 200,- pr hund i døgnet. Vores pris som
vi nu også kan tilbyde vores medlemmer 898,for dobbeltværelse & 698,- for enkeltværelser
oveni kommer tillæg for hund. For at benytte
dette tilbud skal I selv tage telefonisk kontakt til
hotellet. Her skal I oplyse at I gerne vil benytte
Dansk Berner Sennen Klubs rabataftale. Det er
vigtigt at I herefter laver en selvstændig bookning således at reservationerne ikke forvikles,
ligeledes afregnes der for egen regning efter endt
besøg. Vi håber at der vil være tilslutning således at vi måske kan lave tilsvarende rabat aftaler fremadrettet.

Som det fremgår af udstillingskalenderen på
hjemmesiden, er datoen for Hasmark 2017 fastlagt til 24 & 25. juni

Der er flere og flere hoteller der ikke tillader hunde, så vi henstiller høfligst til at alle
gør deres yderste til, at vi som klub stadig
vil være velkomne på hotellet.

Mandag den 5. december kl 10:00 bliver der åbnet for reservering af hytter & campingvogne.
For at gøre fordelingen så fair som muligt gør vi
opmærksom på, at der kun kan bestilles én enhed pr opringning. Campingpladsen vil sørge for
ekstra bemanding på telefonerne fra kl. 10:00
og der kan ringes på dette nummer: 64 82 62 06
Det var alt fra Udstillingsudvalget i denne omgang, vi glæder os til at se Jer på udstillinger
rundt om i landet og husk vi tager meget gerne
imod input og hjælp.
Vel mødt og på gensyn.
På udvalgets vegne
Nicole Hecksher

Mor og søn – Kristianslyst´s Coco Chanel &
Kristianslyst`s Dempsey
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Hitlisten pr. 18. september 2016

Hitlisten pr. 18. september 2016
Hanner

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
07810/2009
13075/2010
00284/2008
00771/2014
06871/2015
05886/2014
05138/2012
00466/2013
06458/2008
15709/2014
10440/2014
20204/2010
08264/2014
16394/2012
05599/2016
00715/2012
16279/2015
17094/2015
08843/2009
14235/2015
07192/2014
10017/2015
11611/2014
02873/2007
06140/2014
12819/2010
07206/2014

Sennetta’s Columbo
Harthin’s Magic Mojo
Bel’royal’s Lauritz
Harthin’s O’Neill
Harthin’s Quarterback
Prima-Sennen’s Dexter Of Kimberly
Kjær’s Dancing With Charlie
Tjofselinas Z Derio
Lady Xiera’s Boba Fett
Terplinggaard’s Umax
Nice Leckei Van De Klaverhoeve
Hansennen’s Monet
Lady Xiera’s Pepsi
Effenson Rider Carallsa
Öreghegyi-Mackó Pistacchio
Berner-Emmas Grand Gismo
Berner-Emmas Quest for Quasimodo
Bernljungens GB’s Filur
Maroussia Otzo King Of Forest
Fensholt’s Over The Moon
Hauff Duok Labas
Amazing Tiklo’s Farfarello
Kannehill’s Barney
Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi
Fruenshøj’s Adorable Rufus
Tertzo’s Out For Justice
Styleofitaly-Luis-Majashappy

Nicole Hecksher Olsen
Anne Harthin Andersen
Anette Rotbøll Nielsen
Anni Smedsgaard
Nicole Hecksher Olsen
Lisbeth Mikkelsen
Joanna Gram Mandau
Mona Bundgaard Jensen
Anni Smedsgaard
Susanne Gregersen
Bent Jacobsen
Lone Danielsson
Heidi Dahl Jensen
Birthe Post
Susanne Gregersen
Karin Nielsen
Karin Nielsen
Monica Østergaard Rasmussen
Finn Katberg
Inge Bibby
Susanne Gregersen
Birthe Post
Tenna Ernst
Sheila Hornstrup
Erika Bromose
Britta Staugaard Mortensen
Birgit Støttrup

105
80
77
76
73
73
72
66
64
64
54
54
51
51
50
42
40
40
36
35
35
32
31
29
28
25
25

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
3
5
4
5

Bernershoppen
www.bernershoppen.dk
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Tæver

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
12201/2011
05893/2014
18377/2010
15044/2006
06873/2015
17154/2009
18378/2010
13076/2010
06877/2015
06872/2015
06460/2008
17042/2008
00769/2014
01397/2015
15573/2014
15841/2014
08269/2014
04674/2015
17041/2008
05349/2016
11213/2013
04144/2008
10881/2007
15842/2014
15459/2015
08271/2014
16253/2013
10869/2012
12911/2009
01197/2012
04450/2015
05892/2014
06251/2010
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Harthin’s Nobody Like Nathalie
Prima-Sennen’s Duchess Of Kimberly
Amazing Tiklo’s Balu Magic
Pa-Di Sinclair’s Babette
Harthin’s Queen Of Hearts
Banehaven’s Fillis Filua
Amazing Tiklo’s Buffy Saint Marie
Harthin’s Magnificent Miss Melanie
Harthin’s Quilla
Harthin’s Que Sera Sera
Lady Xiera’s Shelly
Berner-Emmas Berta
Harthin’s Olivia
Berner-Emmas Nellie No Questions
Kjær’s Enya
Lady Xiera’s Rihanna
Lady Xiera’s Potpourri
Everstar Alpejski Sen
Berner-Emmas Babette
O’hara van de Klaverhoeve
Bernerdalens Lakka
Ber Moscow’s Olga Polka
Habari’s Seven Up For Miss Sofie
Lady Xiera’s Roxxy
Möllelyckans Esther
Lady Xiera’s Paprika
Kjær’s Money for Nothing
Kristianslyst ‘s Becca
Kjær’s Honey Honey
Banehaven’s Ganni Dressed For Life
Lillemus Auri
Prima-Sennen’s Diva of Kimberly
Lenesberner Diamond

Anne Harthin Andersen
Susanne Randløv Petersen
Gitte Høy Nielsen
Helle Sinclair
Susanne Randløv Petersen
Mai-Britt Juhl
Tine Kloster
Anne Harthin Andersen
Anne Harthin Andersen
Anni Smedsgaard
Pia Skaarup Larsen
Lotte Eggert Kiiel
Louise Krarup Andersen
Birgitte Damsgaard
Jens Lund-Kristensen
Gitte Nielsen
Kirsten Anker Nielsen
Lis Hansen
Karin Nielsen
Lisbet Utke Ramsing
Inge Bibby
Heidi Dahl Jensen
Birgitte Selchau
Pia Skaarup Larsen
Lis Gøtche Østergaard
Pia Skaarup Larsen
Karina Børglum Knudsen
Charlotte Tams Skanborg
Lise Kjær
Mai-Britt Juhl
Louise Hoff Lauridsen
Lone Haugsted Blom
Lene Lerup Grann

93
87
80
79
77
76
70
69
55
53
47
46
46
44
38
36
35
35
34
34
32
31
30
29
29
28
28
28
26
26
25
25
25

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
5
4
3
3
3
2
3
5
4
5
4
5
5
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Veteranhanner
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2016)
00284/2008
06458/2008
02873/2007
00285/2008
01839/2008

Bel’royal’s Lauritz
Lady Xiera’s Boba Fett
Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi
Bel’royal’s Louis
Tertzo’s All You Need Is Love

Anette Rotbøll Nielsen
Anni Smedsgaard
Sheila Hornstrup
Poul Erik Fuglsang
Lars Thygesen

77
64
29
7
5

5
4
3
1
1

79
47
31
30
18
16
15
12
5
5

5
5
4
3
2
2
2
1
1
2

Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2016)
15044/2006
06460/2008
04144/2008
10881/2007
22021/2005
17041/2008
12744/2007
22022/2007
03378/2008
08410/2008

Pa-Di Sinclair’s Babette
Lady Xiera’s Shelly
Ber Moscow’s Olga Polka
Habari’s Seven Up For Miss Sofie
Vipsennen Zindy
Berner-Emmas Babette
Lille Strand’s Lotus
Astra
Swiss Beauty’s Cameron Diaz
Moon Sister’s Crazy Corine

Nyfødte hvalpe efter GBCH Tangyachates Beachcomber og Bernerdalens Lakka

Helle Sinclair
Pia Skaarup Larsen
Heidi Dahl Jensen
Birgitte Selchau
Vivi Petersen
Karin Nielsen
Dorte Hammerich
Anne Marie Jacobsen
Louise Andersen
Mette Hegelund

Staugaard´s Brilliant girl (Bjørka)
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LP1
Nr

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5
6

Kinggeorge
Hansennen´s The One And Only
Hansennen´s Cookie
Lady Xiera´s Potpouri
Lady Xiera´s Picoline
Kwanita Lady Alma

Mette Ejsing
Marianne Rasmussen
Birgit Christensen
Kirsten Anker Nielsen
Bente Schlünssen
Mette Esther Hansen

189,5
175
174
160
146
123

LP2
Nr

Hund

Fører

Point

1
2
3
4

Kjær´s Dancing With Charlie
Berner-Emma´s Karma Chameleon
Aslaug´s Ophelia
Dalaleds Qisa

Joanna Mandau
Rikke Binggeli
Aslaug Teislev
Karin Rasmussen

233
228,5
222
171

Staugaard´s A kuld. Den sidste aften sammen
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Nellie vom Colmberg Waldchen, der fik V1 med
CAC-VDH i Hamburg-Rahlstedt den 4.

Rally Hitliste 2016

Rally Hitliste 2016
Rally Begynder
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5

Kjær´s Lucy In The Sky With Diamond
Berlemo´s Aragon
Banehaven´s Fillis Filua
Banehaven´s Ganni Dressed For Life
Lady Xiera´s Maggie Mayflower

Birthe Gram
Joanna Mandau
Mai-Britt Juhl
Mai-Britt Juhl
Louise Hoff Lauridsen

91
82
82
78
75

Rally Øvet
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2
3
4

Flintinge´s Carrie Calendula
Kjær´s Dancing With Charlie
Lady Xiera´s Loppe
Hansennen´s Cookie

Laila Pedersen
Joanna Mandau
Bodil Nordam
Birgit Christensen

89
86
70
70

Rally Ekspert
Nr.

Hund

Fører

Point

1
2

Vipsennen´s X-Treme Lilo
Kjær´s Dancing With Charlie

Tove Jensen
Joanna Mandau

95
85

Pa-Di Sinclair’s Jazmin Chanodóttir
med hendes hvalp Pa-Di Sinclair’s OMG I’m Hot

Vores gode Amina på 6 år har det bedst når vejret er lidt køligt, og hun vil
gerne fotograferes til Bernerbladet uden at række tungen ud af munden.
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Nyt fra avls- og sundhedsudvalget
Vi har nu haft vores første møde sammen og har
også fået de første tegn på, at folk har lyst til at
bruge os og ønsker at deltage aktivt i klubbens
sundheds- og avlsliv.
Der har været lidt forandring i sammensætningen, så i skrivende stund består udvalget af
Berit, som er kommet med fra det gamle avlsudvalg, Werner, som er indsat af bestyrelsen,
Erling, som er indtrådt, da Tine på grund af en
tragedie i familien har valgt at trække sig ud
(men heldigvis ikke længere væk, end at vi stadig må trække på Tines store kunnen) og mig
selv, Inge.
Der står en del på programmet: Vi vil gerne
mødes med bestyrelsen for at udveksle ideer
og afstemme forventninger til vores fremtidige
samarbejde. Vi vil gerne have en tæt kontakt til
Finn, vores super hvalpeformidler, og vi vil gerne fortsætte en tæt kontakt til medlemmerne.
Også til Erika og Lise, som bidrager med at lave
statistikker. (Husk nu at få indsendt, når jeres
hunde dør. Også de gamle, så statistikkerne kan
blive mere præcise!)
Vi er ved at få årets avlsseminar på skinner. Igen
glæder vi os over velvilje fra medlemmer. Vi har
fået hjælp til at finde et velegnet lokale i Middelfart, og har fået mulighed for deltagelse af andre
medlemmer, der aktivt kan bidrage til dagens
program.
På avlsseminaret ønsker vi, at opdrætterne og
hanhundeejerne (primært) kommer og giver
udtryk for, hvor de ønsker avlen skal bevæge
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sig henad. Avlskåringerne er også til debat. Skal
de fortsætte? Skal resultaterne offentliggøres?
Hvad nu, hvis en avlskåring ”dumper” hunden,
men den er avlsgodkendt i forhold til nugældende regler? Skal blodprøven gå til Tyskland eller
Frankrig? Eller skal den pilles fra? Skal der gives penge fra klubben for at få flere prøver indsendt? Hvordan får vi samlet flere penge ind til
KUlife? (Som der var stemning for ved forrige
seminar i vinter.)
Når dette blad udkommer, er seminaret nok
overstået, da det er den 9. oktober i Middelfart.
Som eksempel på selvstændigt arbejde kan
nævnes to medlemmer, der arbejder med aseptisk meningit og et medlem, der arbejder på at få
flere oplysninger frem til os omkring hæmangiosarkom. Det er svært stof, så hatten af for deres
anstrengelser. Vi er glade for disse tiltag og hører
gerne fra flere, der mener, de har stof af fælles
interesse.
Det er derudover vigtigt at være opmærksom
på, om der er problemer i racen, eller om det er
en forbigående sygdom, der blot har ramt meget
synligt. Sommetider gøres en myg til en elefant,
og det modsatte ses altså også.
Der lyder toner som:” Har du fået Berner Sennen? Ja, det er jo otte års fornøjelse! Så er den
væk.” Lad os arbejde sammen for at gøre denne
opfattelse til skamme! Lad os arbejde sammen
for sunde og glade hunde!
Sensommerhilsner fra Inge Bibby.

Historier
NYBEGYNDER – Det er sørme mig!
Min far har i flere år konkurreret med både lydighedsprøver og rally prøver, og interessen steg
hurtigt hos mig da mine forældre beholdte en
hvalp fra deres kuld.
I kender det jo helt sikkert: – Nej Mette, vi skal
ikke beholde en hvalp, det er en hanhund og vi
har en tæve. Ja, der var faktisk ikke de argumenter, min mor især, havde for, at vi ikke skulle beholde Gizmo. Jeg havde vist fået lokket lidt
i min far, da han så hvilken god børnehavelærer
jeg var, for de fire drenge fra drengekoret, som
vi havde døbt dem. 8 uger gamle og jeg havde lært dem alle fire at sit og gå elefant. Efterhånden som de flyttede en efter en knyttede jeg
mig mere og mere til Gizmo. Og han var faktisk
sådan set reserveret til en familie, da min mor
en sen aften ringede og sagde Mette nu er han
solgt! Jeg tudede indtil hun fortalte at han var
flyttet til sit nye hjem- jeg var så chokeret ind til
hun så kom med sætningen: Nu har du fast arbejde for Gizmo bliver her, men du træner ham!
Lykkelig kan vist ikke beskrive den følelse jeg
havde! Vi begyndte at lege træne mere og mere
og jeg fik en stor interesse for hundetræning.
Da han var 9 måneder var vi med til trænings
træf i Ballerup/Skovlunde, hvor man dyster flere
Berner sennen træningspladser mod hinanden i
både LP og rally øvelser. Vores prøve gik rigtig
godt, og som tiden gik blev jeg selv træner for et
hold i Ballerup/Skovlunde.
Mine forældre har i mange år deltaget på klubudstillingen på Hashmark i LP, og hvad var
mere nærliggende at Gizmo og min debut skulle
være der.
Campingpladsen var booket, alt var klart og
planlagt ind til et dødsfald i familien gjorde at
planerne blev ændret. Mine forældre måtte blive
hjemme og jeg tog selv afsted med min kæreste
og Gizmo lørdag morgen.

Historier

Puha nogle store sommerfugle der flød rundt
inde i maven på mig da jeg satte mine fødder på
Hashmark camping.
Kunne jeg nu virkelig huske alle de ting jeg
skulle huske, og hvordan var det nu med den
der blå LP-bog, hvem skulle have den, og kan
man virkelig nå op og tisse inden det er mig! Jeg
tror jeg var et meget stort spørgsmålstegn inden
jeg skulle ind. Heldigvis var der utrolig mange
søde mennesker både fra min trænings plads og
andre som var klar til at hjælpe. Jeg har udstillet før, og det er virkelig noget helt andet end
at skulle gå en LP prøve igennem. Alt det man
er sikker på man har styr på har man pludselig
ikke, og de ting der plejer at køre som smurt gør
ikke. For hvor er lige min aportbuk, og hvor må
jeg gerne give en godbid henne!
Dog er Gizmo med hans glade og dejlig sind en
helt igennem fantastisk Berner (- det kender I
heldigvis godt ikk) og hans skønne rolige sind
smittede af på mig. Og som jeg altid siger til alle
andre husk det er præcis den samme hund man
kommer hjem med efter en udstilling, rally eller
LP prøve.

Katalog nummer 5
For søren da! Så var det sørme mig. Ind med mig,
og hov nu skulle dommeren have min aportbuk
og de der godbidder måtte gives helt ude ved
ringhjørnet.
Første øvelse kom vi igennem med lidt rystende
hænder, heldigvis vidste Gizmo hurtigt hvad det
var vi var i gang med og han var lykkelig- at
træne og arbejde sammen med mig syntes han
er sjovt.
Anden øvelse var pludselig også overstået, og
da 3 øvelse også var udført kunne jeg mærke
smilet på min mund. For søren da sikke vi kunne. Alle vores øvelser gik helt fantastisk og jeg
var meget lettet da vi kunne høre prøve lederen
sige tak for øvelsen nu er hele prøven færdig.
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Vel ude for ringen kom flere af dem vi kendte og
sagde at de syntes bestemt også at det var gået
rigtig godt. Så jeg håbede min mavefornemmelse holdte stik.
Hvad der føles som meget lang ventetid var alle
færdig med deres prøver og alle der havde været
til prøve blev samlet for at høre præmie overrækkelsen.
Mens man venter på at ens katelog bliver råbt
op går der så mange tanker igennem ens hoved.
Man bliver råbt op bagfra således at den der har
vundet klassen bliver kaldt op til sidst.
Den første hund blev råbt op, den fik ikke en
præmiering, man skal opnå et vist antal point
før man er inde for præmieringen.
Nummer 2 hund blev kaldt op, og jeg tænkte nu
skal vi vist snart kaldes op, men nej, nummer
tre hund blev råbt op – ej heller os. Sikke et smil
jeg fik på, for nu var vi da op i præmieringerne.
Nummer 4 blev kaldt op, jamen dog ej heller os.
Til sidst står vi to hunde tilbage (!!) en border
collie og os. Dommeren fortæller at det ligger
utroligt tæt faktisk er det kun 1 point der skiller
os ad. Jeg er så sindssyg glad, tænker på den
samtale, jeg snart skal have med mine forældre. Dommeren siger at vi tager nummer to først,
som både har fået 1. præmie samt blevet 2. vinder, jeg begynder at træde et skridt frem, da han
så siger katelog nummer på border collien.
Jeg kan høre min trænings klub og venner på sidelinjen råbe til mig: Mette, du vandt sku. Jeg er
selv fuldstændig i chok. Vi fik en 1. præmie samt
blev 1. vinder i vores første officielle lydigheds
prøve! Gizmo er 19 måneder og en Berner dreng
med krudt i måsen, men vi vandt over border
collien. wauh...
Da de andre klasser er blevet præmieret skal dagens LP hund kåres, den finder man ud fra antal
rigtige point i procentdele. Og ja – Gizmo blev
den hund med 98,5 procent rigtige. Jeg har lige
lidt svært ved at finde ståfæste!
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Vores næste konkurrence bliver nu på bernermarked i Køge i august. Ja den var vi faktisk
tilmeldt inden Fyn, det bliver lidt spændene at
se, hvordan han tager den. Vi vil i hvert fald træne videre og få finpudset nogle af vores fejl. Jeg
har overvejet at træne rally med ham, da han
elsker det med at udføre noget, men nu tror jeg
vi holder os lidt til LP. Vi bliver lige nød til at
kunne vise os lidt overfor far og Gucci, jeg har
håneretten lidt i nu!
Mette Ejsing

1. vinder i klasse 1 med 179,5 point ud af 200
mulige J
Gizmo 19 månder
gammel med hans
præmier

Redaktionen beklager at dette indlæg ikke var
med i sidste blad – mailen var gået tabt!
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Vitus’ historie – om hæmangiosarkom

Vitus er den af de tre hanner i V-kuldet, som
jeg valgte at beholde. Efter at jeg nu kun har én
hund i huset, følges han og jeg altid ad, hvis det
kan lade sig gøre. Han er min mest empatiske
ven og ledsager.

Den 5. januar i år fik jeg foretaget min 3. operation i rygsøjlen – denne gang i nakken. Jeg havde derfor ikke, i min vildeste fantasi, troet, at
jeg ville kunne deltage i DBSK’s avlsseminar, i
hovedsag omhandlende Kræftforskning, den 16.
januar på KU-Life (tidligere Landbohøjskolen),
og havde derfor ikke meldt mig til.
Nakkeoperation, i forhold til lænd-, oplevede jeg
som ”piece of cake”, og fik mig i al hast meldt
til og fik kørelejlighed frem og tilbage. På KU
blev vi opdateret i hvor langt kræftforskningen
er nået, fik en rundvisning i KU-Life’s behandlingslokaler og samtidigt informationer om behandlingsmulighederne ved en kræftdiagnose.
Det viste sig blive helt afgørende for fortsættelsen af Vitus’ historie.

For tre år siden flyttede vi fra vor gård ”Duevang”,
beliggende langt fra alfarvej, til et villakvarter i
Jelling. Omskolingen fra land til by har han klaret til UG, ikke mindst med hjælp af den sidst
beståede DKK-kørekortsprøve af karaten guld.
Den har givet mig værktøjerne til at med selvtil-

de
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lid håndtere og matche mine
gigtramte 53 kg til Vitus’ 60
af slagsen.

Bla

Først en præsentation: Mit navn er Magdalena Lindegren, indhaver af kennelnavnet
”Duevang’s”. Jeg fik min første Berner 1982,
havde mit første kuld 1984 – det sidste 2010,
hvor jeg var nået til V i alfabetet. Jeg har aldrig
haft flere hunde, end at de har været en del af
familien, hvilket selvfølgelig har begrænset mit
opdræt.

ts b
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Vi nyder rallytræningen i DBSK’s regi, hvor vi
får stor hjælp og støtte af Hanne Bank Pedersen
– stor cadeau og tak til dig, Hanne!

Så til historien …

Dagen efter det bedste avlsseminar nogensinde, ville jeg kontrollere Vitus’ foderstatus – for
tyk/tynd? Jeg strøg med hænderne langs hans
brystkasse på begge sider. I højre side stødte jeg
ind i en knude på størrelse med en hasselnød
(med skal). Jeg blev kold indeni, og trods Hans
Christians (min mand) forsikringer om, at det
sikkert bare var en fedtknude, forberedte jeg mig
mentalt på det værste. Første mulige tid til undersøgelse på Bygholm Dyrehospital i Horsens
var tirsdag den 19. januar.

 uevang’s Vitus, okt. 2014
D
(Foto Tine Kloster)

Via en nålebiopsi konstaterede Helle Johansen,
specialdyrlæge i onkologi, at knuden var ondartet, sandsynligvis et Hæmangiosarkom, men at
vejen var lang til en endelig diagnose.
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Jeg er dybt taknemmelig over at man på Bygholm den dag ”ryddede kalenderen” til fordel
for Vitus. Nu handlede det om at afdække mulig
spredning til indre organer. Hans Christian og
jeg blev enige om, at hvis der VAR spredning,
skulle vi ikke foretage os yderligere, men nyde
Vitus så længe han havde glæde af livet sammen med os.
Modsat – hvis der IKKE blev fundet spredning,
skulle vi sætte ALT ind på at fjerne sygdommen.
Røntgen, hjertescanning og ultralyd kunne ikke
påvise spredning, og glæden blev stor, selv om
vi fik påpeget, at der kunne være mikrospredning på celleniveau, som ingen undersøgelser
kunne afsløre. Vel vidende at det var en dyr
”Lottokupon” vi var ved at investere i, var vi
ikke i tvivl. Uanset udfald, ville vi være sikre på,
at vi havde udnyttet alle eksisterende midler til
Vitus’ helbredelse.
Og det er lige HER, jeg var så godt hjulpet af
dagen på KU-Life. Jeg vidste præcis, hvilke muligheder der var, og hvordan det fortsatte forløb
skulle være.

Fra Bygholm til KU-Life
Det viste sig at være mere kompliceret, end vi
havde regnet med at få fjernet Vitus’ svulst. Det
operative indgreb ville indebære fjernelse af det
meste af de fire nederste ribben i højre side.
Vi besluttede, at det fortsatte forløb skulle foregå på KU-Life i tæt dialog med Helle på Bygholm. En uge senere mødte vi på KU-Life med
en fastende Vitus, og det blev vort første personlige møde med Majbritt Larsen efter kontakt
via telefon og mail. Der blev foretaget røntgen,
CT-scanning og udtagelse af biopsi til laboratoriet i England for diagnose. Vi fik svar en uge
senere: Sarkom, Grad 3, altså grimmest tænkelige svar. Graden er et udtryk for aggressiviteten af kræften og dermed hvor meget væv, der
skal fjernes omkring selve kræftknuden, i Vitus’
tilfælde altså 3 cm. Man opererer ikke før man
kender graden, og vi fik tid til operation to dage
senere, torsdag den 4. februar.
Efter at svulst, sammen med 3 cm normalt væv
omkring, var fjernet, blev de manglende ribben erstattet med kunstigt væv og frigørelse af
omkringliggende muskler for at skabe en ny,
modstandsdygtig kropsvæg. I den forbindelse
blev også mellemgulvet flyttet frem. Det er ikke
svært at forstå, at der måtte komme svære dage
efterfølgende!
Den præcise diagnose, af hvilken type sarkom,
krævede immunhistologiske specialfarvninger,
der ikke kan laves i Danmark. En uge efter operationen fik vi bekræftet Helle Johansens diagnose: Hæmangiosarkom (HSA).

Fra KU-Life til Bygholm

Og vi gjorde det! – godt nok kun ”uofficielt”
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Den første uge efter operationen var et rent
smertehelvede for Vitus, og vi kørte daglig til
Helle på Bygholm for smertedækning, kontrol af
operationssår, dræn og Vitus’ almene tilstand.
Heldigvis kunne jeg selv jævnligt tømme drænposen – i begyndelsen på op til 1,5 l i døgnet!
Efter en uge fik vi vor nattesøvn tilbage, men
glæden varede kort, da der tilstødte lungebe-
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tændelse med feber og sløvhed til følge. Antibiotikabehandling sattes ind, og Vitus blev frisk
igen i løbet af et par dage. Efter at dræn og tråde
var fjernet kunne Vitus få sin stramme ”bodystocking” af, og det gjorde ham synligt lettet og
glad. Turene til Bygholm for blodprøve tog vi
herefter ca. en gang om ugen.

Kemoterapi
Det har jeg dog aldrig villet byde min hund! Det
var min opfattelse, indtil jeg fik mere viden om
kemoterapi til hunde, der får den i en betydeligt
mildere dosis end mennesker, og derfor ikke kan
sammenlignes. Bivirkninger kunne forventes
tilsvarende svage eller slet ingen. Vi fulgte derfor anbefalingen fra KU-Life om 5 behandlinger
med 3 ugers mellemrum med blodprøve dagen
før og en uge efter.
Vi kunne ingenting mærke på Vitus, måske en
smule nedsat appetit i et par dage, men intet at
være trist over. Det mest urovækkende har været en nedsat blodprocent, liggende lige under
den nederste normalværdi, men ingen direkte
alarmklokker. Blodprøven sidst i juli var normal,
med en blodprocent lige over den nederste normalværdi, så vi var ”næsten” tilfreds.
Helle Johansen og jeg har aftalt, at vi fremover
tager en blodprøve hver anden måned.
Vitus fik sin sidste kemobehandling den 25.
maj, og indtil en måned efter har jeg kravlet
rundt i eng, hække og krat for at samle hans
”høm-hømmer” op af hensyn til miljøet – han
er bestemt ikke typen, der afleverer synligt, nej,
helst langt ude på en mark – så stor lettelse at få
slappe af på den front.

En anden vigtig ting har været, at han ikke har
måttet slikke på mennesker, hvilket specielt har
været svært i forhold til vore to små børnebørn,
lige i øjenhøjde og meget afholdte! Fint at have
en god grund til at få ham til at lade være, også
fremover.

Økonomi
Man kan selvfølgelig ikke hovedløst kaste sig ud
i et forløb, som vi har været igennem, uden forud
at tænke på, om det er muligt økonomisk. Hvis
vi ikke havde haft Vitus sygeforsikret og ikke
havde haft en god kassekredit, skulle vi have
været nødt til at oprette et lån i banken. For-

” Selfie” efter en sjov rallydag i Hasmark den
26. juni i år.

Celleprøve
I den inledende undersøgelse af en tumor vil
dyrlægen normalt tage en celle-prøve med en
kanyle, også kaldet en fin-nåls biopsi. Celle-prøven sprøjtes ud på objektglas, farves og

analyseres under mikroskop. Analysen kan
ske på klinikken eller sendes til et laboratorie.
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uden transportudgifter har vi betalt i alt 62.000
kr., hvoraf Dyrekassen Danmark har betalt ca.
28.000 kr., som også er loftet for, hvor meget
vi kan få refunderet i år. Forsikringen dækker
IKKE kemoterapi, hvad man kan få dækket hos
bl.a. Agria, med tilsvarende højere forsikringspræmie.
Det har været et barskt forår, men også med
mange glæder. Vi har været heldige med, foruden den bedste ekspertise både på KU-Life og
hos Helle Johansen på Bygholm, under hele forløbet, foruden stor empati, at have haft en fin
og saglig dialog og et meget højt informationsniveau, så stort tak til jer, som har reddet Vitus
– og mig!
***

Epilog
Den første del af mit indlæg blev jeg færdig med
at skrive onsdag den 24. august, i skrivende
stund for præcis en uge siden.
Mandagen før var Vitus begyndt med at aflaste venstre forben, dog uden at halte. Han var
glad og fro som altid, men han ømmede sig, når
han skulle lægge sig ned og rejse sig op. Jeg var
selvfølgelig overbevist om, at hans pludselige
smerter skyldtes overbelastning af led/muskler.
Jeg forbandt ikke problemerne med hans kræftsygdom, som jeg var overbevist om, at han var
kureret for. Vitus fik akupunktur, og det var

fantastisk at se, allerede under behandlingen,
hvordan hans spændte muskler løsnede op, og
han blev mere bøjelig og bevægelig i både krop
og hoved.
Des mere frustrerende var det, at Vitus’ smerter
tog til i de efterfølgende dage. Efter en frygtelig
nat i smertehelvede, som ingen Rimadyl kunne
afhjælpe, fik jeg en akuttid på Bygholm Dyrehospital den følgende morgen.
Grundig røntgenundersøgelse af bughulen viste
øer af metastaser i flere indre organer. En meget forstørret lymfeknude, tæt på rygsøjlen, har
trykket på nerver, der har forårsaget de, for mig,
misvisende smertesignaler.
Kun en uge efter de første symptomer fik Vitus
lov til til sove ind, kun 6 år og 5 måneder gammel. Han fik en stille, rolig og værdig afslutning,
som er få mennesker forundt.
Nu skal jeg bearbejde mine skyldfølelser oveni
sorgen over at miste denne livsglade, smukke,
altfavnende og elskelige hund, som var min Vitus. Han er blevet kremeret, og hans urne skal
sættes ned på Duevang, ved siden af hans gamle mentor Nerman.
Huset her er rungende tomt, og savnet ubeskriveligt.

Magdalena Lindegren

Vævsprøve
En større vævsprøve omtales ofte som en
vævs-biopsi. Vævsprøven udtages typisk
under fuld narkose eller en sedation med
lokal bedøvelse, og sendes til et patologilaboratorie for analyse. Teknisk set er det en
tidkrævende proces at behandle vævsprøven
så den kan analyseres under mikroskop.
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Visse tumorceller kræver yderligere special-farvninger, hvorved man kan aflæse cellernes overflade receptorer. Man så at sige
farver for cellernes genetik! På den måde
kan man skelne mellem nærtbeslægtede
vævstyper som ikke kan adskilles ved simpel mikroskopi.
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Hemangiosarkom
Af Majbritt M E Larsen
Dyrlæge, Svensk Specialist i hunden og
kattens sygdomme
ECVIM-CA Onc Resident, KU-Life.
Mange, om ikke alle, Berner-opdrættere kender
alt for vel til histiocytært sarkom, en aggressiv
cancerform, hvis arvelighed indenfor racen blev
opdaget første gang i 1986.
Færre kender til hemanigosarkom, en anden aggressiv cancerform som på mange områder er lig
histiocytært sarkom.
• Begge sygdomme deler betegnelsen sarkom,
hvilket viser at det er en cancerform som opstår af bindevævsceller (latin mesenkym).
• Begge sygdomme har et aggressivt forløb
hvor patienten sjældent overlever mere end
1-2 år.
• Begge sygdomme ses oftere hos hund end
hos nogen anden art, inklusive mennesker.
På ét punkt adskiller hemangiosarkom sig indtil
videre heldigvis fra histiocytært sarkom: selv
om mange af de racer som er disponerede for
histiocytært sarkom, også har øget risiko for
hemangiosarkom (ex Golden Retriever), så har
man indtil videre ikke set nogen studier som viser øget race tendens hos Berner.
Visse anerkendte amerikanske forskere nævner
Berner Sennen til at have øget risiko, men et rygende fersk schweizisk studie (Grüntzig 2016)
på over 7700 Berner Sennen viste ingen øget
risiko for hemangiosarkom, og den godartede
variant, hemangiom. Derfor findes der lige nu
heller ikke holdepunkter for at fraråde avl på
hunde med hemangiosarkom
I de senere år har der været et stigende fokus
på race-risiko for cancer hos hunde, og der er
et stigende antal af rapporteringer fra forskellige

lande hvor race-sammenhænge belyses og beskrives.
På Københavns Universitet er der aktuel forskning i gang via Dansk Veterinært Cancer Register, et register som blandt andet er støttet af
DKK. Dyrlæger landet over indberetter fund af
tumorer hos hund og kat, hvorefter informationerne analyseres for om der findes overordnede
sammenhænge.

Hvad er et hemangiosarkom?
Hemangiosarkomer opstår af endotel-celler, det
er de celler som beklæder indersiden af kroppens
blodkar. Hæmangiosarkomer bliver derfor til tumorer som er meget karfyldte, men hvor karrene
er misdannede på flere måder, og med en øget
blødnings tendens. Det er også i et af kroppens
mest karfyldte organer at man ser tumoren oftest, nemlig i milten. Andre almindlige steder er
hjerte, hud, og underhud.
Hos mennesker opstår denne tumortype blandt
andet på grund af toksiske påvirkninger, hormoner eller stråling, herunder solstråler. Hos
hund har man også set hemangiosarkom i huden på grund af solstråling!
Derudover ved man faktisk ikke med sikkerhed
hvorfor tumoren opstår hos hund, som generelt
får meget oftere sarkomer end vi mennesker gør.
Den genetiske baggrund har vist sig at formodentlig ikke være den samme hos hund og mennesker, da det oftere er tumor-suppressor genet
PTEN som er involveret hos hund, og oftere onko-genet p53, som er involveret hos mennesker.
Der er forskellige teorier om hvorfor cancer
opstår hos mennesker og dyr, en af de mere
fremherskende de senere år er teorien om tumor-stamceller. Stamceller findes både hos
foster og voksne dyr, og kan dele sig til flere
stamceller, som siden kan tage del af kroppens
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udvikling. Tumor-stamceller giver ophav til visse typer af tumorer, og disse stamceller er også
mere modstandsdygtige mod strålebehandling
eller kemoterapi, og derfor kan tumorcellerne
(stamcellerne) blive resistente mod behandling
og fortsætte med at vokse. I 2006 viste en amerikansk forskergruppe at hundens hemangiosarkom udvikler sig fra muterede stamceller, og
samme gruppe håber på at i fremtiden kunne
udvikle en blodprøve test for sygdommen.

Er det nemt at opdage?
At have hemangiosarkom er ikke smertefuldt
eller besværende i sig, og er derfor en svær sygdom at opdage som hundeejer når den sidder i
de indre organer. Det er typisk først når tumoren
begynder at bløde at hunden viser symptomer
på sygdom.
Hvis den derimod sidder på ydersiden af kroppen, for eksempel i huden, underhuden eller
musklerne, har man en større chance for at opdage sygdommen tidligt. Hvis man opdager den
i huden på et meget tidligt stadie, inden den har
brudt igennem og spredt sig, har man en chance
for at kurere sin hund med operation. I de allerfleste tilfælde har tumoren desværre nået at
sprede sig inden man opdager den.

Når man ser en tumor …
Ofte starter en undersøgelse af en tumor med en
celleprøve, præcis som Vitus fik gjort på Bygholms Dyrehospital. Visse tumorer kan let diagnosticeres med celleprøve, medens andre typer
af tumorer er mere udfordrende, og da er det ofte
nødvendigt med en vævsprøve.
Når diagnosen om hemangiosarkom er stillet eller mistanke er stor, kan det kun anbefales at
undersøge for spredninger inden man beslutter
sig for hvilken behandling som er passende.
Studier har vist at hunde med synlige spredninger lever i kortere tid end de uden. Det kan man
synes er selvklart helt generelt, men er faktiskt
forskelligt for forskellige tumorer. Hemangiosar-
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kom spreder sig, ligesom histiocytært sarkom,
via blodet og ibland via lymfeknuderne. Normalt
anbefaler vi røntgen af lunger og ultralydsskanning af bughulen, eller en CT skanning.
Hvor længe den enkelte hund klarer sig er altid
svært at sige, da cancer er en uforudsigelig sygdom, nogle overlever kun uger, og andre år. Der
er desuden forskel på hvor længe man overlever
i forhold til hvor den primære tumor sidder.
Hvis tumoren sidder i huden og ikke har spredt
sig, som kan man rent af kurere hunden ved en
operation.
Hvis tumoren sidder i muskler eller indre organer, så er det ikke sandsynligt at man kan kurere
hunden med operation, men man kan forlænge
overlevelses tiden ved at give kemoterapi efter
operationen. Mange studier har vist at man cirka fordobler overlevelsestiden ved behandling.
Kemoterapi er ikke tænkt at forringe hundens
livskvalitet medens den behandles. Er der for
mange bivirkninger så ændrer man behandlingen eller afslutter den. Dermed adskiller det sig
en del fra den kemoterapi alt for mange kender
fra mennesker, hvor der gives meget højere doser og i længere tid.
Vitus, som fik sin kemoterapi på Bygholm Dyrehospital, havde heller ikke nævneværdige bivirkninger, men, desværre gav det ikke Vitus
det lange liv som alle havde håbet på.
Cancer er ofte uforudsigelig.
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DKK’s DM i lydighed 2016
Lilo var så heldig at bestå LP 1 med en 1. præmie i 2015, det var dejligt og så tænkte vi egentlig ikke mere over det. Men hen over sommeren 2016 begyndte folk så at snakke om DM
og hvem der var på listen, ja det kunne jo være
sjovt at se om det var nogen vi kendte. Der var
nogle stykker og som reserve nr. et eller andet
stod jo lige netop Vipsennen’s X-Treme Lilo. Følte egentlig at det var et lille klap på skulderen og
helt fint som reserve, vi kan ikke hamle op med
Border Collierne.
Som tiden gik ændredes listen, flere meldte
åbenbart fra, måske pga. konkurrencen skulle
holdes på Bornholm eller også skulle de noget
andet. Vi rykkede tættere og tættere på og pludselig var vi kvalificeret til DM, men Bornholm
er godt nok meget langt væk, når man bor i
Vendsyssel. Men fristelsen var for stor, Lilo og
jeg blev tilmeldt og mange tanker gik til Lilo’s
morfar Loke (Knucklehead Av Lee Armand),
som var med til DM i 2006. Tænk at stå her med
hans barnebarn 10 år senere, hvor heldig kan
man dog være. Ja og Lilo som kom til os som
3 årig og bare skulle gå og hygge sig. Hmm det
har hun altså ikke tid til, hun arbejder gerne, så
længe der er guffer nok.
Torsdag den 25. August på min fødselsdag drog
Jørgen og jeg, Ozcar, Storm og Lilo af sted mod
Bornholm og selvfølgelig den længste vej nemlig

over Sverige. Tror faktisk det var en af de varmeste dage denne sommer. Alt gik som planlagt
indtil vi kom til Ystad. Færgen var lidt forsinket,
ja det det lidt endte med at blive til 5 timer. I
Rønne havde de glemt at hejse forrampen op og
det holdt den ikke til. Men til Bornholm kom vi
da.
Fredag gik med at hvile ud og gå lidt ture, om
aftenen måtte vi sætte telt op på selve sportspladsen i Hasle, hvor konkurrencen skulle være.
En rigtig fin sportsplads, hvor der var plads til
alle og ja selv vejret var med os. Vi havde den
dejligste weekend med sol og sommer.
DKK kreds 8 som stod for afviklingen af arrangementet skal have kæmpe stor ros, de gjorde
alt for at alle skulle have det godt. I ugerne op
til DM lavede de endda en FB gruppe, hvor man
lynhurtigt kunne få svar på sine spørgsmål og
løbende kom der opdateringer på, hvem der nu
var den næste på listen. Må sige at de virkelig
gjorde noget for at alle skulle føle sig velkommen.
Lørdag den 27. august var så dagen for DM. Vi
mødte op med smil på læben selvom vi ikke
havde forventninger om nogen fin placering.
DKK’s lydighedsprogram blev lavet om til 1. januar 2016, så vi skulle op i det nye program. I
stedet for ”næseprøven” som hun er rigtig god

27

Historier

Historier

28

til, skulle Lilo sidde med en apportbuk i munden i 15 sek. Og sådan noget passer bare ikke
Damen, hun vil gerne hente apporten, men ikke
sidde der til parade, så de første 20 point havde
vi smidt inden vi overhovedet kom ind. Men pyt
vi var med og Lilo gjorde det i mine øjne rigtig
godt og vigtigst af alt, hun var så glad og godt
tilpas. Hun viste helt sikkert tilskuerne, at en
Berner både kan og vil arbejde.Vi fik 136 point
og blev nr. 16 ud af de 20 der var udtaget i LP 1.

Søndag var Storm til prøve, men det snakker vi
ikke så meget om, den prøve er vidst bedst at
glemme og det gør vi så. De sidste dage inden
hjemrejsen gik med at lege turister. På Bornholm
er der altid så meget spændende at se. Og vejret
var tørt og solrigt på øen, mens resten af landet vist fik meget vand. Ude godt men hjemme
bedst og nu har vi en hel masse trænings-opgaver vi skal i gang med, glæder os til at møde jer
alle derude..
Kærlig hilsen
Lilo og Tove

Lenesberner Diamond på 6½ år,
der står og kigger håbefuldt ind af vinduet

Walther: Nix, jeg går ikke med længere.
Jeg vil hjem og se, om mor er kommet hjem

Årets Nytårskur
Onsdag den 28. december 2016 er Bernerpladsen Als og Sundeved igen vært for Nytårskuren i Gråsten Skov hvor vi mødes som
traditionen foreskriver 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 bliver sikkert 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 mandag den 26. december kl.
18.00 (gerne pr. mail)

Yderligere oplysninger og tilmeldinger
Bent Jacobsen
Tlf. 74 45 18 85 og mobil 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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Staugaard´s B kuld til vaccination og chipning
hos dyrlæge Birgitte Schjøth

Abby er MAX klar til at heppe på Danmark til OL
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Staugaard´s Best choise (Karlson)

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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Avls- og sundhedsudvalg

Bestyrelsen

Formand
Inge Bibby
inge@bibby.dk
Telefon: 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
werner.bartsch@hotmail.com
kasserer@berner-sennen.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Per Randløv Petersen
Greve Strandvej 123
2670 Greve
43601270 / 81616070
per@randlov.com
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
Lars Bibby
Ulvskovvej 140
8300 Odder
40681504
lars@bibby.dk
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asu@berner-sennen.dk

Sekretær
Berit Bang-Jensen
28 93 53 63
berit@berner-sennen.dk
Medlem
Werner Bartsch
Erling Kolding Jakobsen
ekj@bernerhojen.dk

Udstillingsudvalg
uu@berner-sennen.dk
Jeanette Damm Lerskov
21 63 0212
jeanette.lerskov@gmail.com
Janne Klitgaard
20 21 20 61 / 86 57 93 92
xukayo@outlook.dk
Nicole Hecksher
41 61 44 88
nicole.hecksher@gmail.com
Gitte Nielsen
20 66 47 41
gitte@elmebjerg.dk
Fie Basbøll
25 17 90 49
fie.basboll@gmail.com
Jens Utke Ramsing
49160168 / 20102168
jens@sennettas.dk

Aktivitetsudvalget
akt@berner-sennen.dk
Louise Nielsen
31 48 98 13
louisen@live.com
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

Diverse
Hvalpepakker
Berit Bang-Jensen
Dalumvej 14
4700 Næstved
28935363
berit@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
fruenshoej@hotmail.com
Redaktør
Nefer Johansen-Ossian
21 94 16 67
bb@berner-sennen.dk
IWG
Inge Bibby
Ulvskovvej 140
8300 Odder
86 53 15 04
inge@bibby.dk
Medlemsadministration og
adresseændringer
Berit Bang-Jensen
Dalumvej 14
4700 Næstved
28935363
berit@berner-sennen.dk

Udstillingskalender 2016

Udstillingskalender 2016
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.

2016
Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

05.11.2016

Herning

Sean Delmar, IR

DKK

UDLØBET

06.11.2016

Herning

Friederike Kappacher, A DKK

UDLØBET

19.11.2016

Strib

Astrid Indrebø NO

DBSK

17.10 2016

Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

Nyborg

DBSK

17.12.2016

DBSK

17.12.2016

DKK

09.01.2017
2. frist
16.01.2017 kl 8.00
11.2.2017
27.03.2017
2. frist
03.04.2017 kl. 8.00
27.03.2017
2. frist
03.04.2017 kl. 8.00
08.05.2017
2. frist
15.05.2017 kl. 8.00

2017
Dato
21.1.2017

2.12.2017

Fredericia

Tom Kelly,Skotland,
Elena Ruskovaara, FI
Tom Kelly , Skotland,
Elena Ruskovaara, FI
Hilkka Salohalla, FI

18.3.2017
29.4.2017

Slagelse
Roskilde

Elina Happiniemi, FI
Kommer Senere

DBSK
DKK

30.4.2017

Roskilde

Nina Karlsdotter, SE

DKK

10.6.2017

Vejen

Birgit Seloy, DK

DKK

22.1.2017
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Udstillingskalender 2016

Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

11.6.2017

Vejen

Rob Douma, NL

DKK

24.6.2017

Otterup

DBSK

25.6.2017

Otterup

DBSK

20.5.2017

5.8.2017

Odense

DKK

01.07.2017

6.8.2017
8.19.2017

Odense
Bornholm

Petra Junehall, SE, Lisa
Ebnet, USA
Petra Junehall, SE, Lisa
Ebnet, USA
Mary Alice Eschweiler,
USA
Kommer Senere
Jørgen Hindse, DK

08.05.2017
2. frist
15.05.2017 kl. 8.00
20.5.2017

DKK
DKK

20.8.2017

Bornholm

Erwin Deutscher, DE

DKK

23.9.2017
24.9.2017

Slagelse
Ballerup

Johan Juslin, FI
Bo Wiiberg, SE

DBSK
DKK

15.10.2017
4.11.2017

Års
Herning

Kurt Nilsson, SE
DKK
Karl Erik Johansson, SE DKK

5.11.2017

Herning

Johan Anderson, SE

DKK

18.11.2017

Strib

Marie Petersen, DK

DBSK

01.07.2017
17.07.2017
2. frist
24.07.2017 Kl. 8.00
17.07.2017
2. frist
24.07.2017 Kl. 8.00
19.08.2017
21.08.2017
2. frist
28.08.2017 kl. 8.00
kommer senere
02.10.2017
2. frist
09.10.2017 Kl. 8.00
02.10.2017
2. frist
09.10.2017 Kl. 8.00
14.10.2017

For tilmelding, klasseindeling og gebyrer henviser vi til hundeweb og dbsk.dk

Rolig … vi holder øje med ALT – Smilla, Luna og Ayla
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Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger
Er gældende pr 1. 1. 2016
Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.
Priser

Online betaling via DKK

Via Netbank eller check

255 Kr.
255 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
365 Kr.
135 kr.
Gratis
Gratis

280 kr.
280 kr.
400 kr.
400 kr.
400 kr.
400 kr.
400 kr.
400 kr.
160 kr.

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

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

Online betaling via DKK
365 kr.
305 kr.
255 kr.

Via netbank eller check
400 kr.
350 kr.
305 kr.

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

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

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

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

For yderligere information vedr. reglement for udstillinger og skuer henvises til Dansk Kennel Klub.
Nærmere oplysninger om de enkelte udstillingers
adresser kan ses i under Udstillingskalender.
Ret til ændringer forbeholdes.
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Afsender
Werner Bartsch · Mellemvang 10 · 4990 Sakskøbing

Pa-Di Sinclair’s Duke of Mysteri som stadig er en aktiv herre,
trods han nærmer sig de 9 år med raske skridt

