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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Vi nærmer os afslutningen af vores jubilæumsår
– 1978-2018. I 40 år har vi haft en specialklub
for Berner Sennen i Danmark. Mange ting har
ændret sig i de 40 år og mange medlemmer har
været med i klubben i kortere og længere perioder. Enkelte har været med i alle årene og har
ydet et stort arbejde for at bygge fundamentet
til den klub vi står med i dag. Fundamentet er
solidt og har båret klubben gennem mange forandringer gennem tiden.
Vi er fortsat en klub i forandring, som må tilpasse sig de ændrede behov medlemmerne har.
Vi ser i disse år at behovet for berner-træningspladser ændrer sig og styregrupperne på pladserne i Århus, Nordsjælland, Haderslev – og ved
årsskiftet – pladsen på Fyn vælger at nedlægge
pladserne på grund af manglende efterspørgsel
fra medlemmerne. Det er en udvikling som vi
også ser i idrætsklubber rundt om i landet. Vi er
ikke – eller vores tid er ikke til holdundervisning
– vi søger individuelle træningsmuligheder. Det
må vi også i DBSK vænne os til. Heldigvis har vi
stadig nogle aktive pladser, hvor medlemmerne
kan træne, men der bliver længere og længere
imellem pladserne.
Vi oplever fortsat en stor interesse for at udstille Berner Sennen og tilmeldingstallene til både
DKK og DBSK udstillinger er stort. Vi oplever
derfor også interesse fra flere udstillingsdommeres side – de vil gerne uddannes på vores race. Vi
vurderer løbende behovet for at få nye dommere,
som har ægte interesse i at være med til at vurdere standarden på vores hunde.
Vi havde en skøn klubudstilling i Slagelse med
en dygtig og meget behagelig dommer fra Litauen, som sørgede for at alle hunde og handlere
havde en god oplevelse i ringen.

Fællesmødet mellem udvalg og bestyrelse i
slutningen af oktober blev desværre aflyst, da
private årsager i sidste øjeblik gjorde, at et par
deltagere ikke kunne komme. Vi er ved at finde
en ny dato i januar.
Planlægningen for 2019 er godt i gang. Vi holder
generalforsamling i Slagelse lørdag d. 6. april –
mere info andetsteds i bladet. Vi har i øjeblikket
en bestyrelse, der kun består af fem personer og
vi glæder os til at få holdet fyldt helt op. Vi vil
opfordre til, at man stiller op til valg til bestyrelsen. Der er masser af mulighed for at være med
til at præge retningen for, hvor vores fælles klub
skal bevæge sig hen i de kommende år.
I sidste nummer af Bernerbladet efterlyste vi aktiviteter fra medlemmerne. Man blev opfordret til
at søge midler til aktiviteter, som kunne komme
medlemmer og deres hunde til gode. Vi har modtaget ansøgninger til vognkørselsarrangementer
flere steder i landet, videregående kurser i Rally,
LP og Nose Work, samt afvikling af uofficielle
lydighedskonkurrencer. Bestyrelsen har – når
bladet udkommer – behandlet ansøgningerne og
offentliggjort resultatet på hjemmeside og Facebook-siden.
Lisbet – som er bestyrelsesrepræsentant i IWG
har skrevet et indlæg fra mødet som kan læses
andetsteds i bladet.
Stor tak til alle medlemmer for deltagelse i aktiviteter og udstillinger i 2018, vi glæder os til
mange flere i 2019.
God jul og godt nytår
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Generalforsamling

Generalforsamling
Der indkaldelse hermed til generalforsamling i
Dansk Berner Sennen Klub
Tid: Lørdag d. 6. april 2019 kl. 13.00
Sted: CafeAntvorskov39, Trafikcenter Alle 4, 4200 Slagelse
Der serveres lidt frokost, kaffe og kage.
Alle medlemmer af DBSK kan deltage. Stemmeberettigede er medlemmer, der
var medlem pr. 31.12.2018 og ikke er i kontingentrestance.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
Fremlæggelse af udvalgsberetninger.
Forelæggelse af det reviderede regnskab for klub og forskningskonto
til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
7. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse, suppleanter, avls- og sundhedsudvalget og suppleanter hertil.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
Lars Bibby
Monica Ø. Rasmussen (modtager genvalg)
Gitte Høy Nielsen (modtager genvalg)
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 7 uger før generalforsamlingen. Forslagsstiller skal tydeligt fremgå, med angivelse af navn og adresse.
Ligeledes skal skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen og avls – og sundhedsudvalget være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 7 uger før
generalforsamlingen
Forslag skal således være formand eller sekretær i hænde d. 16. februar 2019.
Til generalforsamlingen kan der ved indgangen, i henhold til vedtægternes § 4
stk. 5, forlanges forevisning af kvittering for rettidigt indbetalt kontingent.
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren
2018 er snart slut. Sikke et år det har været, med
alle de gode aktiviteter der har været i anledning
af klubbens 40-års jubilæum. Nu håber vi på lidt
kulde og sne, så vores bernere rigtig kan komme
ud og nyde det.

bliver præmien selvfølgelig sendt hjem til vinderen).

Årets hunde

Nefer er på barsel, da de har fået en dejlig søn.
Stort tillykke til Nefer og hendes familie. Nefer
vender heldigvis tilbage som redaktør efter endt
barsel.

Husk at I skal indsende billeder af de hunde, der er placeret som henholdsvis nr. 1-2-3
i de forskellige klasser i LP og rally, samt de
10 bedst placerede hitlistehanner & -tæver,
Årets Veteraner 1, 2 og 3 hanner & tæver
og Årets Avlshanner og Avlstæver 1, 2 og 3

Årets forside er på vej til afstemning på Facebook – kig forbi vores Facebook side og afgiv din
stemme på den forside du syntes har været årets
bedste! Der er deadline for afstemning den 10.
januar 2019.

Husk at skrive det navn på hunden som I ønsker,
skal stå sammen med nummeret på hitlisten –
samt eventuelle titler hvis de ønskes medtaget.
Billederne sendes til redaktionen senest d.
31/01-2019 til bb@berner-sennen.dk

Hvem der vinder årets forside, offentliggøres på
hjemmesiden og i næste blad. Præmien for årets
forside vil blive udleveret på Nyborg udstillingen
i januar (såfremt vinderen kommer der, ellers

På glædeligt gensyn i 2019
Barselsvikar
Monica Ø. Rasmussen

Den Nordalsiske Bernerband
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Still going strong

Still going strong
Still going strong
Hvem er den længst levende berner i Danmark?
Er din hund fyldt 9 år, så kan du tilmelde den
til ”Still Going Strong”
Skriv til Lise Kjær på kontakt@kennel-kjaer.dk
eller udfyld formularen på hjemmesiden.
http://berner-sennen.dk/sundhed/online-optagelse-still-going-strong/

Troværdighed er vigtig – for gennemsnitslevealdren
Efter et stort ønske, ønske der at se forældrene
alder ved død.

Født

Køn

26/11/05
18/06/06

Tæve Bernerhøjen's
Ophelia
Han Duevang's Tarzan

20/08/06

Tæve Lusennas Freja

08/10/06

Tæve Fløjholmen's
Camilla
Tæve Chili

13/11/06
01/01/07

14/07/07

Tæve Ber Moscow's
Thilde Telemark
Han Ber Moscow's
Trampedak
Tæve Tertzo's
Casablanca
Tæve Favitea's Unika
Uttara
Tæve Herletta's Cujo

06/05/07

Tæve Zakili's Beyoncé

06/05/07

Tæve Zakili's Björk

08/06/07

Tæve Lille Strand's Luna

01/01/07
11/01/07
03/04/07
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Navn

Dog er det vigtig at man husker at dødsmelde hunden hos
DKK, da det er denne data der
bruges til denne liste.
Hvis hunden ikke er dødsmeldt, vil den automatisk får
dags dato.
Derfor vil I se nogle gule markering, hvor forælderdyrene er unaturlig høje i levealderen.
Hunde over 12 år slettes automatisk ved årsskifte. Såfremt de lever bedes dette meddeles til mig
MVH Lise Kjær

Far

Mor

Bangshåb's Bogart

Bernerhøjen's Britnei 12 år
Bella
11 mdr.
Duevang's Qvinnie 8 år
1 mdr.
Allie
16 år
6 mdr.
Sund Brusgaard
14 år
Cinka
10 mdr.
Duevangs Qrystal
6 år
Lady
7 mdr.
Ber Moscow's Elvira 16 år
Madigan
1 mdr.
Ber Moscow's Elvira 16 år
Madigan
1 mdr.
Tertzo's Chelli
7 år
10 mdr.
Favitea's Lamonique 5 år
8 mdr.
Herletta's Fleur
19 år
0 mdr.
Tertzo's Michigan
12 år
0 mdr.
Tertzo's Michigan
12 år
0 mdr.
Lille Strand´s Hera
14 år
9 mdr.

9 år
0 mdr.
Cero vom Alten Holz 11 år
2 mdr.
Donar v. Barnerhof 7 år
9 mdr.
Bermoscow's
6 år
Murmansk
5 mdr.
Fensholt's Jolly Good 9 år
Fellow, Chino
0 mdr.
Tiviniro's Harley
7 år
Davies
8 mdr.
Tiviniro's Harley
7 år
Davies
8 mdr.
Dragostino vom
10 år
Gipfelfeuer
3 mdr.
Maroussia
10 år
Crocodile-Coach
0 mdr.
Kohavens Cæsar
18 år
7 mdr.
Aslaug's Maximum 8 år
3 mdr.
Aslaug's Maximum 8 år
3 mdr.
Baron Van´t
9 år
Pachthof
1 mdr.

Still going strong

Født

Køn

Navn

Far

25/11/07

Han

Favitea's Yazoo

11/12/07

Han

Warren Diesel V.'t
Rijkenspark
Fensholt's Jolly Good
Fellow, Chino
Apoletano's
Unsolved Mysteri
Apoletano's
Unsolved Mysteri
Lord Legolas av
Hiselfoss
Kwanita Bosley

24/07/08

Vollenweider's
Lucas
Han Pa-Di Sinclair's
Duke of Mysteri
Tæve Pa-Di Sinclair's
Dark Mysteri
Han Zakili's Duplo Av
Legolas
Tæve Terplinggaard's
Bimbo
Tæve Hansennen's Wasa Tertzo's Lanzo Jr.

17/10/08

Han

18/12/07
18/12/07
04/04/08
25/06/08

19/11/08
21/11/08
16/12/08
28/02/09

Pa-Di Sinclair's
Eternity
Tæve Brogaard's
Cirkeline
Tæve Sennetta's Dagmar
The Queen
Han Kirkely's Augustus

Indian Hills Heir To
The Throne
Bernerhøjen's
Gauthier
Riccarron Oscar
Delarenta
Knucklehead av Lee
Armand
Duevang's Nerman

28/02/09

Tæve Vipsennen Yoyo
Garcia
Tæve Vipsennen
Yasmina
Tæve Vipsennen Yatzy

13/03/09

Tæve Lady Xiera's Eisa

Favitea's Keshaun

05/04/09

Tæve Favitea's Beauty

05/04/09

Tæve Favitea's Bianca

11/04/09

Han

Super Foot Elysian
Garden Sotel
Super Foot Elysian
Garden Sotel
Zolo Vom
Oberholzer Forst
Möllelyckans
Pettson
Möllelyckans
Pettson
Möllelyckans
Pettson

28/02/09

04/05/09

Glade Bernere
Garlic
Han Aslaug's
Oppenheimer
Tæve Aslaug's Ophelia

04/05/09

Tæve Aslaug's Opashai

04/05/09

Duevang's Nerman
Duevang's Nerman

Mor
11 år
9 mdr.
9 år
0 mdr.
13 år
5 mdr.
13 år
5 mdr.
9 år
6 mdr.
7 år
5 mdr.
10 år
3 mdr.
8 år
0 mdr.
9 år
1 mdr.
13 år
1 mdr.
7 år
0 mdr.
11 år
3 mdr.
11 år
3 mdr.
11 år
3 mdr.
7 år
0 mdr.
5 år
6 mdr.
5 år
6 mdr.
9 år
2 mdr.
9 år
10 mdr.
9 år
10 mdr.
9 år
10 mdr.

Favitea's Petrea

8 år
7 mdr.
Tertzo's Moonflower 13 år
0 mdr.
Tertzo's Waikoloa
9 år
3 mdr.
Tertzo's Waikoloa
9 år
3 mdr.
Tertzo's Michigan
12 år
0 mdr.
Vollenweider's
3 år
Maggi
11 mdr.
Hansennen's Omega 11 år
3 mdr.
Apoletano's Only
7 år
You In My Heart
5 mdr.
Banehaven's Debbie 5 år
Dee
11 mdr.
Ebnet's Annabelle
15 år
10 mdr.
Bernerhøjen's
13 år
Katharina Den Store 6 mdr.
Vipsennen Zindy
10 år
5 mdr.
Vipsennen Zindy
10 år
5 mdr.
Vipsennen Zindy
10 år
5 mdr.
Maglód-Falvi Never 10 år
Let Down
1 mdr.
Favitea's Nanett
11 år
9 mdr.
Favitea's Nanett
11 år
9 mdr.
Tertzo´s Dendi
13 år
8 mdr.
Aslaug's Labre
12 år
Laura
4 mdr.
Aslaug's Labre
12 år
Laura
4 mdr.
Aslaug's Labre
12 år
Laura
4 mdr.
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Født

Køn

04/05/09

Tæve Aslaug's Optilde

08/05/09

Han

24/05/09

Tertzo's Live To
Tell
Han Bernerhøjen`s
Dakota Dark
Stranger
Tæve Bernerhøjen's
Darling Daisy
Tæve Tertzo's Rika

27/05/09

Han

12/05/09

12/05/09

20/06/09
26/06/09
15/09/09
15/09/09
15/09/09
15/09/09
15/09/09
11/10/09
22/10/09
22/10/09
22/10/09
22/10/09
22/10/09
22/10/09
23/10/09
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Navn

Pa-Di Sinclair's
Handle With Care
Tæve Bernerdotte's Bella
Tæve Bernerhøjen's
Maisie
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
Tæve Hansennen's
Chianti
Tæve Amazing Tiklo's
Amy
Tæve Amazing Tiklo's
Anastacia
Tæve Amazing Tiklo's
Angelina
Tæve Amazing Tiklo's
Alicia
Han Amazing Tiklo's
Armani
Han Amazing Tiklo's
Asterix
Han Amazing Tiklo's
Andy

Far

Mor

Möllelyckans
Pettson
Super Foot Elysian
Garden Sotel
Bernerhøjen's Laser

9 år
10 mdr.
5 år
6 mdr.
10 år
1 mdr.

Aslaug's Labre
Laura
Tertzo's Rioja

Bernerhøjen's Laser

10 år
1 mdr.
8 år
3 mdr.
12 år
7 mdr.
11 år
6 mdr.
10 år
0 mdr.
12 år
3 mdr.
12 år
3 mdr.
12 år
3 mdr.
12 år
3 mdr.
12 år
3 mdr.
3 år
5 mdr.
12 år
10 mdr.
12 år
10 mdr.
12 år
10 mdr.
12 år
10 mdr.
12 år
10 mdr.
12 år
10 mdr.
12 år
10 mdr.

Bernerhøjen's
Duchess
Tertzo's Xereez

Michaudville
Thruman
Sennetta's Jack-ADandy
Boomer vom
Saurierpfad
Bernerhøjen's Owen
Zandrina's Taboo
Zandrina's Taboo
Zandrina's Taboo
Zandrina's Taboo
Zandrina's Taboo
Lady Xiera's
Bacchus
Bel'royal's Alim
Bel'royal's Alim
Bel'royal's Alim
Bel'royal's Alim
Bel'royal's Alim
Bel'royal's Alim
Bel'royal's Alim

Bernerhøjen's
Duchess

Apoletano's Only
You In My Heart
Berner Dotte V.'t
Rijkenspark
Bernerhøjen's Gitane
Pa-Di Sinclair's
Babette
Pa-Di Sinclair's
Babette
Pa-Di Sinclair's
Babette
Pa-Di Sinclair's
Babette
Pa-Di Sinclair's
Babette
Hansennen's Toffie
Sund Brusgaard Ella
Sund Brusgaard Ella
Sund Brusgaard Ella
Sund Brusgaard Ella
Sund Brusgaard Ella
Sund Brusgaard Ella
Sund Brusgaard Ella

12 år
4 mdr.
9 år
0 mdr.
11 år
3 mdr.
11 år
3 mdr.
5 år
7 mdr.
7 år
5 mdr.
6 år
2 mdr.
11 år
7 mdr.
11 år
9 mdr.
11 år
9 mdr.
11 år
9 mdr.
11 år
9 mdr.
11 år
9 mdr.
10 år
11 mdr.
5 år
3 mdr.
5 år
3 mdr.
5 år
3 mdr.
5 år
3 mdr.
5 år
3 mdr.
5 år
3 mdr.
5 år
3 mdr.

Ny champ

Ny champ
Banehaven’s Fillis Filua blev på DBSK-udstillingen I Års KLUB VETERAN CHAMPION.
Et flot punktum på en lang udstillingskarriere
og et langt og rigtigt godt bernerliv.
Filua døde godt 9 år gammel – 4 dage efter udstillingen – mæt af dage.
Venlig hilsen
Mai-Britt Juhl

Bedstevennen Jalthe Amarone skal have ét kys
siger Nice Leckei van de Klaverhoeve

Slagelse 2018-09-23. En træt Devon.
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Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Så er året ved at komme til en ende og nu banker julen på døren! I den anledning vil vi i Aktivitetsudvalgt gerne ønske jer alle en rigtig God
Jul og et Godt Nytår! Husk at passe på med at
forkæle jeres hunde med julegodterne – og om
muligt at forberede dem på nytåret, så de ikke
bliver alt for bange i al tjubang’et!

Alle instruktører syntes at tage noget med hjem
og deres hunde tog det så fint, både hvalpene og
seniorerne.

Siden sidst har der været foredrag med Christina Løwe om adfærd med et fint fremmøde. Her
snakkede hun om, hvordan og hvorfor adfærdsproblemer opstår og hvordan man kan forebygge
dem i sin hverdag, og håndtere dem, som skulle
være opstået. Derudover har vi forsøgt at holde
et kursus i sportræning på Sjælland, men der var
desværre for få tilmeldte. Vi vil meget gerne høre
jeres idéer, så vi kan se, om der er interesse for
specifikke arrangementer.

HITLISTERNE 2018

Derudover har der været trænerseminar, hvor
tre af Dansk Berner Sennen Klubs samarbejdende træningspladser var repræsenteret. Foredragsholder var Canis instruktør Randi Laursen
og vores dedikerede trænere deltog aktivt, mens
Randi gik i dybden med, hvordan man træner
Rally Lydighed op fra bunden med fokus på
træning af solide grundfærdigheder, der sættes
sammen til hele øvelser. Herudover holdte hun
også foredrag om, hvordan man ved den korrekte tankegang kan både øge værdien af sine
belønninger, samt gøre brug af miljøet og hundens naturlige drifter som belønninger, i stedet
for at modarbejde dem. En video med en hund,
hvis belønning for en veludført apport var, at få
lov til at løbe over til sin løbetidsramte veninde,
beskriver nok mulighederne i deres ekstremer
rigtig godt!
Instruktørerne havde hundene med og Randi
førte dem igennem forskellige, praktiske øvelser,
som supplerede til hendes foredrag.
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Slutteligt har aktivitetsudvalget søgt klubben
om tilskud til afholdelse af kurser i løbet af 2019.
Hold øje med hjemmesiden for mere info.

Men nu hvor året lakker imod enden, så er hitlisterne for 2018 opdateret for sidste gang – de
færdige hitlister kan findes på klubbens hjemmeside og andet steds her i bladet. Hvis du er så
heldig, at din hund er 1., 2. eller 3. bedste i sin
klasse – det være sig LP eller Rally! – så indsend
gerne et billede af ham eller hende, så vores hitlistevindere kan blive hyldet i det nye års første
blad! Billedet skal sendes til bb@berner-sennen.
dk sammen med hundens stamtavlenavn.
Til udstillingen i Nyborg vil der desuden være
præmieoverrækkelse til ALLE hitlistehunde,
uagtet placering! 1., 2. og 3. vinderne i hver deres klasse får en roset og Årets LP Berner bliver
desuden kåret.

Piemonte, kaldes Luna

Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget
Så blev det vinter, mørkere og koldere. Der er
ikke flere udstillinger i år, hvilket betyder at hitlisterne er gjort op og at vi i udvalget får en kort
pause inden det nye år går i gang. Men inden
vi trykker på pauseknappen, så skal dette skriv
lige færdiggøres.
Det meste af 2017 brugte vi på at planlægge de
forskellige udstillinger og hvad vi kunne gøre for
at markere jubilæumsåret. For udvalget er det
altid spændende om vi rammer plet med planlægningen.
Vi startede i Nyborg med at præsentere vores
nye rosetter, de er blevet fantastisk godt modtager af alle udstillere. Derfor har vi i udvalget
besluttet at fortsætte med det nye design.
Hasmark var Jubilæumsårets festfyrværkeri.
Alle sejl var sat til. Det blev en fantastisk weekend med masser af hygge og sjov. Ekstra præmier og fotograf der tog billeder af jer der ønskede
det, fællesspisning og jubilæumsmiddag.
Vi har løbet stærkt og september måned er nok
den mest travle måned der har været i lang tid
med hele 3 udstillinger, hvoraf den ene var dobbeltudstillingen i Hanstholm.
Vi har haft besøg af dommere fra Tyskland, Slovenien, USA, Danmark, Ungarn, Storbritannien,
Sverige og Litauen. De har alle været glade for
at deltage på udstillingerne og igen lyder der rosende ord for den atmosfære og glæde alle udstillerne udviser i ringen. De har været meget
forskellige i deres vurderinger af vores hunde og
de har hver især haft deres fokuspunkter. Nogle
af dommerne har lidt vanskeligt ved sproget og
kan da også komme til at bruge nogle formuleringer der måske kræver en nærmere forklaring.
Her opfordrer vi i udvalget til at I på dagen henvender sig til udstillingslederen så vi sammen

kan få en forklaring. Det ville være ærgerligt
hvis man gik hjem med en øv oplevelse pga. af
en sprogbarriere.
Veteranklasserne har udpræget flest deltagere i tæveklassen. Hvis I sidder derhjemme med
en veteran han, så er det måske nu han skal
ud og vises frem. Der er noget helt særligt over
stemningen omkring veteranhundene. Det er et
smukt syn når de ”gamle” kommer i ringen.
2018 har været et forrygende år som vi kan se
tilbage på med stor glæde. Igen er der en super
flot stigning i antallet af tilmeldte hunde (ekstraudstillingerne er ikke medregnet). Vi byder
alle nye udstillere velkommen og håber selvfølgelig at I vil fortsætte med at udstille. Et kæmpe
tak til alle der ligesom UU syntes det er sjovt
at tilbringe en dag/weekend rundt om i landet,
alle der benhårdt går efter hitlistepoint med jeres excellente eksemplarer og opdrættere der gør
et kæmpe arbejde for at vække interessen hos
hvalpekøberne, når vi nu godt ved at udstillinger ikke kun er for hunde der skal bruges i avl,
men at det faktisk kan gå hen og blive en sjov
hobby med mulighed for at shoppe, danne netværk og venskaber selv på en søndag.
Med frygt for at vi kommer til at gentage os selv
så vil vi alligevel benytte lejlighed her i årets
sidste udgave af Berner Bladet til at sige jer alle
kæmpe tak for jeres store opbakning, glæde og
hjælpsomhed. Det har været et skønt år med
masser af udfordringer. Vi sætter meget stor pris
på alle jer skønne hjælpere der trofast møder op
på udstillingerne for at hjælpe til og vi håber
ikke at 2019 vil ændre på det.
Udstillingsudvalget vil gerne ønske jer alle en
rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2019. Vi håber naturligvis at I alle kommer
godt og sikkert ind i det nye år.
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Vi takker for glæder i året som gik,
For hilsen og alle besøg som vi fik.
Nu ønsker vi jer en jul fuld af glæde
med varme og lys, og alle til stede.
Vi ønsker alt godt for det ubrugte år
som kommer nu snart, og ræser afsted.
Brug dagene godt, udnyt hvert sekund
det ønsker vi jer i denne stund.

Hitlisterne er færdige. Resultaterne af Årets
konkurrencer er regnet sammen og vi kan præsentere hvilke hunde og opdrættere der har gjort
det allerbedst i udstillingsringen i 2018.
Resultaterne er lagt op på klubbens hjemmeside www.berner-sennen.dk samt i andet steds i
dette Blad.

Billeder til Berner Bladet af Årets bedst placerede hunde
For at vi alle kan nyde de smukke hunde der
udmærkede sig i 2018, bedes ejerne af de ti
bedst placerede hitlistehanner & -tæver, Årets
Veteraner 1, 2 og 3 hanner & tæver og Årets
Avlshanner og Avlstæver 1, 2 og 3 sende billeder med hundens navn og titler ind til: Berner
Bladets redaktør Nefer Johansen-Ossian på bb@
berner-sennen.dk senest d. 31. januar 2019.
Er man i tvivl om sin placering eller vil man bare
følge med, kan man se hitlisten på www.berner-sennen.dk.

Vigtige informationer
Dette punkt i ”Nyt fra udstillingsudvalget” vil
fremover være et fast indlæg fra udvalget. Her
vil vi meddele særlige informationer der vedrører
udstillingerne. Det kan være ændringer i regler,
vigtige informationer, som overskriften antyder.
Vi vil derfor bede jer om at rette ekstra fokus på
dette afsnit.

2 som elsker sne Leckie og Jalthe
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Denne gang vil det omhandle følgende:
1. Registrering af titler
Udvalget indfører i 2019 samme regler som DKK
når der skal registreres titler og udstedes diplomer.
1.januar 2019 vil følgende procedure træde i
kraft:
Der skal sendes en mail til louisen@live.com indeholdende nedenstående oplysninger:
Navn, adresse og telefonnummer
Hundes DKK-nummer
De certer der kvalificerer hunden til ny titel samt
udstedelse af Diplom skal vedhæftes mailen.
Vi arbejder på at få det gjort til elektronisk registrering, men indtil det er på plads så beder vi jer
om at bruge ovennævnte metode.
2. Begivenheder
Alle udstillinger i 2019 vil blive oprettet som begivenheder på Facebook. Her vil I kunne holde
jer orienteret om udstillingen, tilkendegive om
I vil deltage. I vil kunne hjælpe hinanden med
hvis der skulle opstå behov for det. På den måde
så vil I kunne modtage vigtig og nyttig information hurtigt og opslagene vil ikke drukne på
DBSK Facebook siden. Det fungerede rigtig godt
til Hasmark udstillingen.

inden afgang samt alt andet der er relevant for
udstillingen.
4. Finaler i 2019
I 2019 vil der på alle DBSK-udstillinger blive afsluttet med finaler. Hasmark er speciel så derfor vil finalerne på Hasmark ikke blive berørt
af dette.
I samme moment vil vi fra udvalgets side meget
kraftigt opfordrer alle udstillere om at tage hensyn til de hunde der udstilles samt den generelle stemning omkring ringen at der ikke pakkes
sammen og skramles med knirkende trimmeborde og andre forstyrrende elementer, da det
dels kan påvirke vores babyer/hvalpe og ung
hunde, men også fokus fra placeringerne.
Med dette tiltag håber vi virkelig at vi vil kunne
opleve at der vil være en rigtig god stemning og
deltagelse når vi fejrer vores smukke hunde.
5. Hasmark 2019
Mandag d. 14-01-2019 kl. 8.30-09.00 vil telefonerne være åbne på Hasmark Camping. Der vil

3. PM
(praktiske meddelelser) bliver vedhæftet alle
startnumre der bliver sendt ud når man er tilmeldt en udstilling.
Vi forsøger hele tiden at forbedre PM så det bliver
så informativt og overskueligt som muligt.
Derfor vil vi godt opfordre til at man læser det
inden udstillingen. Her vil det fremgå hvornår
udstillingen åbner og hvornår bedømmelserne
går i gang. Den adresse GPS’en skal fodres med

Mount Bæssis Millian Hvad siger du
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sidde 3 medarbejdere klar til at tage imod jeres
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

Vi benytter weekenden til at fejre at jubilæumsåret 2018 er vel overstået. Udstillere, opdrættere
og hundene skal modtage belønningen for al deres ihærdighed. Udvalget benytter derfor lørdagen til at fejre dette med et glas ”bobler” og noget
sødt til ganen.

6. Weidinger Glas
Husk at I kan bruge jeres værdikuponer til at bestille gaver hos Weidinger Glas. Kig på hjemmesiden og send en mail til gitte@elmebjerg.dk
senest d. 16-12-2016, så medbringer jeg bestillingerne til Nyborg. http://www.weidingerglas.
dk hvis der opstår tvivl om hvordan det foregår
så kontakt Gitte på ovenstående mail. Hvis ikke
man har kuponer nok, så betaler man differencen i kontanter når man modtager præmien.
7. Udstillingsgebyrer 2019
Nedenstående gebyrer er vedtaget for året 2019.
NB!! Det er kun ved manuelle tilmeldinger at gebyret stiger med 100 kr. Efter 2. frist vil det slet
ikke være muligt at tilmelde hunden.

Udstillingsgebyr 2019

Web tilmelding
1 og 2 frist

hund

393

2. hund

321

3. hund og eft.

270

Baby/hvalpeklasse

270

Juniorhandling

148

Avlsklasse

Gratis

Opdrætsklasse

Gratis

Kagebagere søges!!!!!!! Vi plejer at have
et fantastisk kagebord som alle nyder stor
glæde af begge dage.
Har du /I lyst til at bage en kage til DBSK kagebordet så må du/I gerne sende en mail til
gitte@elmebjerg.dk eller kontakte via Messenger.
Vi trækker lod blandt tilmeldte hunde om en gratis tilmelding til en DBSK-udstilling. Vinderen
annonceres i Nyborg.

Kommende udstillinger
Vi skyder traditionen tro udstillingsåret
2019 i gang med dobbeltudstilling i Nyborg
den 20. & 21. januar 2019.
Slagelse, 16.03.2019, Sørbyhallen, Kirkerupvej
16, 4200 Slagelse, dommer Sølvi Schellerup, NO
1.frist 11.02.2019 2. frist 18.02.2019 kl. 23.59
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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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Hanner

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
00771/2014
00508/2017
00715/2012
00772/2014
08264/2014
17094/2015
21357/2009
12723/2017
18443/2017
12722/2017
06871/2015
12819/2010
11611/2014
02509/2016
19242/2016
00466/2013
16279/2015
01704/2017
06778/2018
14182/2016
21220/2008

Harthin's O'Neill
Kaimon Gerheil Earth Wind And Fire
Berner-Emmas Grand Gismo
Harthin's Orlando
Lady Xiera's Pepsi
Bernljungens GB's Filur
Amazing Tiklo's Asterix
Mount Blässis Awarded by Columbo
Hermes Rojaus Bernas
Mount Blässis Awarded by Nitro
Harthin's Quarterback
Tertzo's Out For Justice
Kannehill's Barney
Aslaug's Sixten Sparre
Lady Xiera's T-Rex
Tjofselinas Z Derio
Berner-Emmas Quest for Quasimodo
Berner-Emmas Uxi Hu
Quantus Forever z Krainy Zeusa
Maestro Jak z Obrazka
Pa-Di Sinclair's Eternity

Anni Smedsgaard
Nicole Hecksher Olsen
Karin Nielsen
Linda Hjort
Heidi Pedersen
Monica Østergaard Rasmussen
Michael Adamsson
Anni Smedsgaard
Jens Utke Ramsing
Mia Lund Madsen
Nicole Hecksher Olsen
Britta Staugaard Mortensen
Tenna Ernst
Inger Kristine Nielsen
Heidi Pedersen
Mona Bundgaard Jensen
Karin Nielsen
Conni Daugbjerg
Henrik Andreassen
Henrik Andreassen
Lasse Olsen

Piemonte, kaldes Luna
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103
101
85
85
81
80
77
76
74
71
69
69
66
65
64
62
55
54
47
45
42

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
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00396/2018
05138/2012
06140/2014
01890/2010
17173/2017
17602/2016
10440/2014
07206/2014
04712/2015
14865/2017
14185/2017
07383/2016
01395/2015
07390/2017

Prima-Sennen's Elton of Duchess
Kjær's Dancing With Charlie
Fruenshøj's Adorable Rufus
Lady Xiera's Flanagan
Vip Vivaldi z Deikowej Doliny
Magnat Source of Happiness
Nice Leckei van de Klaverhoeve
Styleofitaly-Luis-Majashappy
Terplinggaard's Yoyo
You Don't Owe Me Berno Vega
Ozzy Baronnella
Amazing Tiklo's Geronimo
Berner-Emmas Nelson M. Never Again
Toke

Lisbeth Mikkelsen
Joanna Wolf Gram
Erika Bromose
Susanne S. Jonas
Susanne Gregersen
Sheila Hornstrup
Bent Jacobsen
Birgit Støttrup
Susanne Gregersen
Hanne Dorte Sørensen
Anette Rotbøll Nielsen
Britt Degn Nielsen
Sheila Hornstrup
Birthe Refshauge

41
39
38
38
38
36
32
32
32
32
29
28
27
27

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4

95
85
84
79
78
74
72
72
72
64
64
63
63
63
61
60
60
51
51
48

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Tæver

(Hunde med fed skrift på hitlisten er over 8 år gamle)
00529/2017
19448/2016
10869/2012
05311/2016
17041/2008
11852/2017
18377/2010
16521/2016
12725/2017
08733/2016
14934/2014
06873/2015
15550/2012
05860/2017
17154/2009
14979/2016
06827/2017
00398/2018
04543/2017
15275/2017

Kaimon Gerheil Emily
Vida Valentina av Hiselfoss
Kristianslyst 's Becca
Werner Wix Xtraspecial
Berner-Emmas Babette
Harthin's That's My Tiffany
Amazing Tiklo's Balu Magic
Fensholt's Penelope
Mount Blässis Awarded by Nathalie
Staugaard´s Arabella Capella
Öreghegyi-Mackó Olivia
Harthin's Queen of Hearts
Lady Xiera's Moneypenny
Berner-Emmas XtraMagic Xophia
Banehaven's Fillis Filua
Berner-Emmas Tallulah Day
Lillemus Eira
Prima-Sennen's Eliza of Duchess
Berner-Emmas Who Let The Dogs Out
Kristianslyst 's Elvira Madigan

Vivian Lok Olsen
Helle Sørensen
Charlotte Tams Skanborg
Fie Basbøll
Karin Nielsen
Anne Harthin Andersen
Gitte Høy Nielsen
Dorte Hammerich
Anni Smedsgaard
Birgit Støttrup
Gitte Høy Nielsen
Susanne Randløv Petersen
Louise Hoff Lauridsen
Karin Nielsen
Mai-Britt Juhl
Karin Nielsen
Louise Hoff Lauridsen
Susanne Randløv Petersen
Karin Nielsen
Charlotte Tams Skanborg

17

Hitlisten 2018

08776/2010
02598/2017
08269/2014
06466/2017
16283/2015
06872/2015
18082/2009
05893/2014
13076/2010
03432/2017
15841/2014
15459/2015
15604/2017
19906/2013
16281/2015
03278/2016
09451/2017
06305/2016
04450/2015
16924/2015
10021/2015
13514/2017
10137/2009
04718/2012

Vipsennen Xola
Fantasia Bernenska Dolina
Lady Xiera's Potpourri
Amazing Tiklo's Hosianna of Easter
Berner-Emmas Que Viva La Vida
Harthin's Que Sera Sera
Pa-Di Sinclair's Indian Summer
Prima-Sennen's Duchess of Kimberly
Harthin's Magnificent Miss
Melanie
Terplinggaard's Gina
Lady Xiera's Rihanna
Möllelyckans Esther
Fruenshøj's Be Upsi the Blossom
Kristianslyst ´s Coco Chanel
Berner-Emmas Queen of Them All
Lillemus Babyface Bellis
Calmaritens Nora
Berner-Emmas Soffi Simply The Best
Lillemus Auri
Vipsennen Vinnie
Amazing Tiklo's Foreign Princess
Skovlundens Asta
Aslaug's Ophelia
Pa-Di Sinclair's Mercedes

Lykken er en glad berner. MANDIBA,
stamtavlenavn: Dario, Fra kristianslyst
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Vivi Petersen
Dorte Hammerich
Kirsten Anker Nielsen
Tine Kloster
Lone Skovdal Jakobsen
Anni Smedsgaard
Erika Bromose
Susanne Randløv Petersen
Anne Harthin Andersen

45
42
42
40
39
39
38
38
36

5
5
4
5
4
5
5
5
5

Dorthe Bjerring Hansen
Gitte Nielsen
Lis Gøtche Østergaard
Helle Sinclair
Charlotte Tams Skanborg
Joan Damgaard-Iversen
Bodil Nordam
Per Salomonsen
Mai-Britt Juhl
Louise Hoff Lauridsen
Vivi Petersen
Frank Vig
Helle Fabricius
Aslaug Teislev
Britta Staugaard Mortensen

36
35
35
33
32
31
31
31
30
29
29
27
27
27
26

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5

KAIMON GERHEIL GOLDEN MR. BLACK (Boston) 8 uger
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Veterantæver
(Alle veterantæver der har været udstillet i 2018)
17041/2008
17154/2009
08776/2010
18082/2009
18377/2010
10137/2009
15044/2006
13076/2010
06460/2008

Berner-Emmas Babette
Banehaven's Fillis Filua
Vipsennen Xola
Pa-Di Sinclair's Indian Summer
Amazing Tiklo's Balu Magic
Aslaug's Ophelia
Pa-Di Sinclair's Babette
Harthin's Magnificent Miss Melanie
Lady Xiera's Shelly

04589/2009
08410/2008

Vipsennen Yasmina
Moon Sister's Crazy Corine

Karin Nielsen
Mai-Britt Juhl
Vivi Petersen
Erika Bromose
Gitte Høy Nielsen
Aslaug Teislev
Helle Sinclair
Anne Harthin Andersen
Ejer oplysninger ønskes ikke
oplyst
Anne-Mette Kristoffersen
Mette Hegelund

78
61
45
38
35
27
12
12
8

5
5
5
5
3
3
1
2
1

6
5

1
1

77
69
43
38

5
5
3
5

Veteranhanner
(Alle veteranhanner der har været udstillet i 2018)
21357/2009
12819/2010
21220/2008
01890/2010

Amazing Tiklo's Asterix
Tertzo's Out For Justice
Pa-Di Sinclair's Eternity
Lady Xiera's Flanagan

Michael Adamsson
Britta Staugaard Mortensen
Lasse Olsen
Susanne S. Jonas

Årets opdrætter
Kennel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Harthin's
Berner-Emmas
Lady Xiera's
Amazing Tiklo's
Mount Blässis
Kaimon Gerheil
Kristianslyst
Prima-Sennen's
Lillemus
Pa-Di Sinclair's

Point
394
341
288
244
219
196
164
130
120
106

Antal
hunde
5
5
5
5
3
2
3
3
3
3

Ejer
Anne, Maria & Peter Harthin Andersen
Karin Nielsen
Pia Skaarup Larsen
Tine Kloster
Anni Smedsgaard
Moonica Randmaa og Gerly-Reili Ereline
Charlotte Tams Skanborg
Susanne Randløv Petersen
Louise Hoff Lauridsen
Helle & Hans Peter Sinclair

19

Hitlisten 2018

Årets avlshan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Navn

Point

Antal Ejer
afkom

Sennetta's Columbo
Harthin's O'Neill
Maroussia Otzo King of Forest
Ola Odelsgutt av Hiselfoss
Algrand Berni Vashington
Harthin's Magic Mojo
Mountmagic's Quest For Fire
Laslo vom Bergfelder Land
Riccarron Oscar Delarenta
Conte Veneto Heart Breaker

390
190
169
167
163
146
131
126
105
100

5
3
3
2
3
2
2
2
1
3

Nicole Hecksher Olsen
Anni Smedsgaard
Finn Katberg
Gro Solberg
Andrina Tunaityté
Anne Harthin Andersen
Bart & Simone Nagel
Else-Marie Kolding-Jacobsen
Satu Ylä-Mononen
Carol Arbuthnot

Årets avlstæve
Navn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Harthin's Nobody Like Nathalie
Sennetta's Keep In Touch
Lady Xiera's Shelly
Harthin's Kimberly
Sund Brusgaard Ella
Berner-Emmas Berta
Kaimon Gerheil Alice
Berner-Emmas Babette
Kjær's Mamma Mia
Soffi

Point
344
248
169
146
135
131
130
160
115
115

Antal
afkom
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2

Ejer
Anne, Maria & Peter Harthin Andersen
Anne, Maria & Peter Harthin Andersen
Pia Skaarup Larsen
Susanne Randløv Petersen
Tine Kloster
Karin Nielsen
Moonica Randmaa
Karin Nielsen
Charlotte Tams Skanborg
Karin Nielsen
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LP1
Nr

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5
6
7

Tertzo’s Live To Tell
Kwanita Lady Alma
Werner Wix Zidane
Kwanita Lara Croft
Glade Bernere Tara
Kwanita Lady Alma
Glade Bernere Tara

Rikke Marstrup Mollerup
Mette Esther Hansen
Ole Romer
Pia Juel
Ulla Hobert
Mette Esther Hansen
Ulla Hobert

190,5
190
187,5
184
161,5
172,5
141,5

LP2
Nr

Hund

Fører

Point

1
2
3
4
5

Kjær’s Dancing With Charlie
Berlemo’s Arargon
Lady Xiera’s Potpourri
Berlemo’s Babuska
Werner Wix Wanted Dearly

Joanna Gram
Joanna Gram
Kirsten Anker Nielsen
Lenette Lyngbye Bendtsen
Lene Hadbjerg Sørensen

237
226,5
219
217
185,5

Rally Hitliste 2018
Rally Begynder
Nr.

Hund

Fører

1

Bernerhøjen’s Larissa

Anne Grethe Seested

2

Berlemo’s Babuska

Mogens Lyngbye Johansen

3

Lady Xiera’s Polka Princess

Carina Krogh

4

Lillemus Babyface Bellis

Bodil Nordam

5

Nice Leckei Van De Klaverhoeve

Bent Jacobsen

6

Bernerhøjen’s Gucci

Mette Ejsing

7

Lillemus Eluna

Carina Krogh

Point
96
96
92
87
86
83
79
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Rally Øvet
Nr.

Hund

1

Berlemo’s Basia

2
3
4
5
6
7
8

Kjær´s Faith No More

Werner Wix Wanted Dearly

Fører
Majbrit Maagaard
Birthe Gram
Mogens Johansen
Rikke Marstrup Mollerup
Tina Thomsen
Ulla Hobert
Michael Thomsen
Lene Hadbjerg Sørensen

9
10

Kjær´s Lucy In The Sky With Diamond
Glade Bernere Tara

Birthe Gram
Ulla Hobert

Aslaug’s Pinja
Tertzo’s Live To Tell
Lady Xiera´s Homemade Honey
Tertzo´s Kazue Lotus
Lady Xiera´s Lost and Found

Point
99
97
97
96
95
94
91
91
90
87

Rally Ekspert
Nr.

Hund

Fører

Point

1

Berlemo´s Aragon
Kjær´s Dancing With Charlie

Joanna Gram
Joanna Gram

98
95

2

Rally Champion
Nr.

Hund

Fører

Point

1

Kjær´s Dancing With Charlie
Berlemo´s Aragon

Joanna Gram
Joanna Gram

92
84

Nice Leckei van de Klaverhoeve og Jalthe Amarone ved et gammelt krudtkammer ved Dybbøl Mølle
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Nyt fra ASU
Der er holdt møde i ASU den 10.-11. Kort kan
siges, at vi planlægger foredrag med dyrlæge Jacob Larsen i Odder om hvalpens første tid i familien. Vaccinationer, titertest, ormekure osv.
Vi ligger også i forhandlinger med Annemarie
Kristensen fra KUlife om et arrangement i vinter
om kræft.

4. maj har vi avlsgodkendelsesarrangement på
Fyn. Dommere er Dr. Norbert Bachmann, Tyskland, Birgitte Gothen og Anette Bystrup.
Vi planlægger et avlsseminar på Sjælland, hvor
emnet bliver RAS, Race Avls Strategi. Her håber
vi på konstruktive idéer fra medlemmerne.
Hold derfor nøje øje med hjemmesiden og Facebooksiden.
Venlig hilsen Inge.

UF! Vandet er blevet koldt! Balthazar af Orø (Rufus)
ved Følle Strand

Balder fra Kennel Kjær.
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Avlsbeskrivelsesarrangement
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 4. 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:
Dr. Norbert Bachmann (DE), Birgitte Gothen (DK) og Annette Bystrup (DK)
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Farvel til Bernershoppen

Bernershoppen

I 2005 søgte Bent og Vivian en afløser til Bernershoppen. Da bedømmelserne på udstillingerne er ret ensformige, når man kun kan se,
om en hund er sød eller ej, tænkte jeg, at det
var noget for mig.

Den 1/1 2019 overtager Gitte og Falke Flensted Bernershoppen. Vi glæder os meget til at
komme igang og har nogle forskellige ideer til
shoppen

De første år var mange af varerne noget, vi
støvede op på rejser i bl.a. Schweiz. Snart fik
vi faste leverandører, hvilket var med til at
holde priserne på et fornuftigt plan. Nogle ting
fik vi fremstillet selv, f. eks. nummerclips og
klistermærker. Andre blev bragt af søde bernerejere, eller de gav et tip om, hvor man kunne finde noget sjovt.

Til daglig arbejder Gitte som alternativ behandler og Falke med sin Snedker-Tømrer
virksomhed. I fritiden nyder vi bl.a. vores 2
dejlige Berner drenge, Kejser og Storm som er
henholdsvis 10 og 7,5 år.
Vi glæder os til alle de nye udfordringer der
kommer i forbindelse med shoppen, og til at
møde en masse Berner glade mennesker.

Det blev snart en tradition at støve rundt på
Crufts med ”pensionisttrailer” efter varer. Det
var altid spændende at komme hjem og se, om
man havde ramt kundernes smag.

Glade Bernerhilsner
Gitte og Falke

Mange sjove ting og hyggelige snakke er gået
over disken i årenes løb. Men alting har en
ende, så nu er det tid at sige tak til kunderne
og held og lykke fremover til Gitte og Falke
Flensted, som fortsætter efter juleudstillingen
i Strib.
Venlig hilsen Lars Bibby

Bernershoppen
www.bernershoppen.dk
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Rapport fra IWG
Deltagelse som Dansk Berner Klubs repræsentant på IWG´s møde i Holland d. 19. august 2018.

Høje haler, forkerte fronter med ukorrekte bevægelser, og for korte pelse.

IWG mødet blev afholdt i forbindelse med den
Hollandske Berner Sennen klubs 40 års jubilæum, og i tilknytning til deres jubilæumsudstilling.

2. Internationale Dommermøde.

Det andet indlæg forelagde Regula Bürgi fra
Schweiz, og her var emnet, at typen på Bernere
var ændret for meget i forhold til den oprindelige
type – for mange dommere lod sig imponere af
showing og for meget pelspleje, og accepterede
fejl, som forkerte proportioner og pelse samt høje
haler m.v. Berneren skal være en robust hund,
der skal kunne arbejde og træde igennem med et
godt og kraftigt af skub.

Det 1. Internationale dommermøde blev afholdt
for et par år siden i Finland i forbindelse den Finske Berner Sennen klubs 50 års jubilæum, og
mødet her var en fortsættelse at dette møde. I
Finland var der deltagelse fra ca. 20 lande hvorfra ca. 50 dommere var mødt, omkring ligeså
mange deltagere var kommet til Holland.

Præmieskalaen bliver ikke brugt korrekt, der
gives alt for mange excellent. Der var bred enighed om, at for mange avlsrestriktioner, der ikke
har været velfunderet, også var skyld i, at racen
ikke længere havde de samme kvaliteter som
tidligere.

I dagene før IWG mødet blev der også afholdt 2
andre Internationale møder.

Der var 2 indlæg på mødet, dels en debat i forlængelse af konklusionerne fra mødet i Finland
som blev forelagt af Satu Ylä Mononen, om hvad
dommeren i højere grad skulle vægte i deres bedømmelser, og her blev særligt 3 ting nævnt –

11. Internationale Sundhedssymposium.
På dette møde kunne alle deltage, og her var der
tilmeldt deltagere fra mere end 20 lande, – overskriften for mødet var “Do test make the difference”. Følgende foredrag blev holdt: Lectures on

sommerbilleder af Basco - Werner Wix Wanted Dearly
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portosystemic Shunting by Dr. Frank van steenbeck Histiocytic Sarcoma research by Dr. Gerard
Rutteman and Jacquelyn Evans, Ph.d. efterfulgt
af Dr. Norbert Bachmann og Dr. Catherine André. Lecture about exterior, show judging and
breeding by Regula Bürgi. Lecture about Orthopedic and neurologic problems in old dogs by
Dr. Iris van Deurs.

På mødet deltog repræsentanter fra 20 forskellige lande, deraf var der repræsentanter fra 8
specialklubber, de øvrige deltagere deltog som
individuelle IWG medlemmer og gæster.

Jeg skal efterfølgende blot komme med nogle
supplerende bemærkninger til Inge Bibby´s referat i det forrige klubblad. Vedr. Histiocytic Sarcoma var man i Frankrig nået frem til, at det genetisk ligesom med HD var et auto polygenetisk
problem, og man havde foreløbig mistanke til 9
markører, hvoraf man har en særlig mistanke til
2 kandidater. Forskningen var ikke kun baseret
på formodninger på grundlag af opsamlede data,
men også på grundlag af blodprøver og DNA.
Forskningen gik nu også på mange andre racer
end Berner Sennen, såsom Retrievere, Rott
weilere, Boxer, Newfoundlands, Grand Danois,
Leonbergere og Sct. Bernhard m.fl., og her kunne man nu konstatere, at andre racer af samme
størrelse og større racer end Berner Sennen, havde tilsvarende problemer med cancer. Dr. Gerrard
Rutemanns udsagn om, at Berner skulle få cancer 500 gange oftere end tilsvarende racer, blev
tilbagevist af Dr. Jacqueline Ewans. Som svar på
spørgsmål om hvor stor en rolle miljømæssige
forhold, såsom fodring motion m.v. spillede, var
der enighed om, at det spillede en væsentlig rolle. Flere af foredragsholderne gav udtryk for at
der endnu er et stykke vej, inden konkrete og
dokumenteret viden kan lægges på bordet. Det
er blevet sværere at indsamle data, men testene
hjælper godt til med at give data, og viden til det
videre arbejde. Ordene Perhaps, May be, Try to,
Could be – blev ofte brugt dette bl.a. i forbindelse
med at noget måske kunne tyde på at nogle af
racernes immunitets system ikke er stærkt nok.

Efter en lille minde højtidelighed, hvor Lindy
Kunz fra Østrig blev mindet, startede mødet
med at klubberne fremlagde deres rapport om
de sundhedstiltag og viden/data, som klubberne
havde indsamlet siden det sidste IWG møde.

10 IWG møde (International working Group)
Gruppen blev startet i 2003

Martha Cehrs IWG Præsident fra Schweiz bød
velkommen, og forelagde de emner som var til
fremlæggelse og debat.

Jeg fremlagde nedenstående rapport:
Danish Bernese Mountain Dog Club
Report for the IWG meeting at the 19th of
August 2018 in Holland.
The possibilities for Danish Bernese Mountain
dog club to set up restrictions for breeding is
basically founded on co-working and a contract
between DBSK and the Danish Kennel Klub
It is DKK as is responsible for the pedigrees for
DBSK in Denmark.
DKK has is the last years moderated some of the
claims for registrations of dogs as the DBSK has
worked to get in, and at the same time asked the
DBSK to work out a set of breed recommendations and a breed strategy for the DBSK.
One reason for the DKK to make this attempts
is, that it seems to be a fact that the restrictions
has had the consequence that the breeding of
Bernese Mountain Dogs nowadays in a much
larger scale than earlier is coming from breeders
as seems to have no problems by selling their
stock with no pedigrees, or has chosen to register their Kennel in another organization with
less restrictions and control for getting a pedigree, and where the expenses for pedigrees, HD
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and AA examinations, acceptance for breeding
and so on is less than for a breeder in DKK.
The goal for DKK is, that the breeders should
have as good substantiate information about
their breed as ever possible so they in that way
will be able to manage their responsibility as
breeders.
DKK will not acknowledge any tests based on an
insufficient statistic basis where the full documentation not is well confirmed.
DBSK is collecting data and is giving information’s to the members about things as can give
a “hint” where we as breeders has to pay attention to specific subjects. Every year the Club
is making a number of informative statistics
about t.ex. reason for death, HD – AD and OCD,
furthermore age and other reasons about litters
and birth (t.ex. natural of C-section).
As it will take rather much timer to go through
the statistics, I have brought with me a few
number of copies, as can be seen after this, and
if interested it can be mailed after we are back
home. Please sign your mail address in block letters on the list here.

DBSK and the members are with their full heart
supporting all increases in the science as can
help to a determined selection of sound and healthy Bernese Mountain Dogs.
As things are now we also find it very important, to get more knowledge about the conditions of the environment as have a substantial
influence for the health in our breed.
The restriction and recommendations as the
DBSK has worked out, and as is approved by
DKK is as follows:
X-rays for the following will not be accepted as
valid before the age of the dog is
HD photos : 12 months
AD photos : 12 months
OCD photos : 12 months
There are the following restrictions for the breeds
as has to be fulfilled before breeding from the
dogs. Both males and females.
HD: Puppies can only get a DKK pedigree if
both parents BEFORE the mating has an official
HD-status in the register of DKK.

Piemonte, kaldes Luna
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A dog/bitch with HD grade D or E, can exceptionally be used in breeding if the breeder think
the value of the dog/bitch all over can contribute with something positive. The partner is this
case, will always need to be at HD status free
(grade A or B).
AD: Puppies can only get a DKK pedigree if
both parents BEFORE the mating has an official AD-status in the register of DKK.A dog/
bitch with AD grade 3, can exceptionally be
used in breeding if the breeder think the value
of the dog/bitch all over can contribute with something positive. The partner is this case, will
always need to be at AD status free (grade 0).
Breeding recommendations for the breed:
1. Both parents must have a qualification on a
FCI/DKK show with not less than Very Good
or has been accepted for breeding at a breeding arrangement in DBSK.
2. Both parents need to get X-rayed for HD BEFORE the mating, and the result has to be
in the database of DKK with the status A, B
or C.
3. Both parents need to get X-rayed for AD BEFORE the mating, and the result has to be in
the database of DKK with the status 0 or 1.
This is for all dogs in the breed from the 1st of
June 2012
The above is presented at the IWG meeting at the
19th of August 2018 from Dansk Berner Sennen
Klub represented by Lisbet Utke Ramsing.
Der blev aflagt rapporter fra 17 lande, og alle
rapporterne blev også aflagt på engelsk, – hvis
nogen ønsker at se dem, kan jeg fremsende en
kopi af dem.
Efter at rapporterne var aflagt rejste Martha
Cehrs spørgsmål om organisationen og måden
den fungerede internationalt på. Jens der deltog som individuelt IWG medlem, spurgte indtil
hvorfor IWG ikke skrev direkte til Specialklub-

bernes formænd, det var hans indtryk at mange
klubber, deriblandt klubber hvor der var mere
end 1 FCI anerkendt klub i det samme land, som
ikke var klar over at de kunne deltage ligeværdigt, og i nogle tilfælde heller ikke blev informeret rettidigt således at de kunne nå at offentliggøre arrangementerne i deres klubblade. Han
begrundede forslaget med, at det var den bedste
måde, at sikre sig at klubberne blev rettidigt og
korrekt informerede fra IWG. Efter lidt debat
svarede Marthe Cehrs, at alle specialklubber er
velkomne til at sende repræsentanter, men hun
gik ud fra at IWG repræsentanterne fra de lande
der var repræsenterede informerede deres bestyrelser fuldt ud og til tiden.
Marthe Cehrs efterlyste forslag til hvordan arbejdet i IWG kunne styrkes så man kunne nå frem
til mål at vores races gennemsnit alder kom op
på at blive 10 år, – et mål som alle kunne være
enig i burde være realistisk. Jens forslog, at der
skulle udarbejdes en standard for hvorledes de
enkelte landene/klubber rapporterede, således
at de data der blev registreret kun sammenfattes, hvad der ikke var muligt som det var nu.
Endvidere skulle de forhold der blev registreret
som dødsårsager, være forhold hvor det evt. var
muligt at gøre noget ved det. Den af Erika udarbejdede rapport som jeg havde forelagt, var et
godt eksempel, og fik fra flere sider megen ros.
Jens foreslog at dødsårsagerne i de 3 aldersgrupper – før 7 år og ml. 7 og 10 år og over 10 år blev
registreret hver for sig. Efter en kort debat forslog
Martha Cehrs at IWG nedsatte en arbejdsgruppe
– Foreslået blev Jens Danmark, Steve Green GB,
Pat Long USA og Martha Cehrs Schweiz – forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Mødet sluttede med en mindre debat vedr. de
problemer den nye persondata lov, som EU-parlamentet har vedtaget, giver når man skal udveksle data klubberne imellem.
D. 30. sept. 2018 Referat Lisbet Utke Ramsing
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Lydige Bernere
Tøserne var af sted til LP og dobbelt Rally stævne i Viborg.
Berlemo’s Babuska startede LP2 og fik en
stor 2. Præmie med hjem og startede dagen efter, for 1. gang Rally Begynder og tog 2 store
Pinde med hjem.
Aslaug’s Pinja startede Øvet for 1. gang, tog
også 2 pinde med hjem og oveni købet blev hun
2. Vinder den ene gang med 98 point.
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Kjær’ Faith No More (Karla) startede Øvet i
jagten efter den 3. Pind, som hun hev hjem med
nød og næppe med 85 point og blev dermed Rally Øvet Mester.
8,5 årrig Kjær’s Lucy In The Sky With Diamond startede Øvet for sjov skyld, hun er nemlig
allerede Øvet Mester men hun hyggede sig og
tog sæfølli endnu en pind med hjem, hun har
efterhånden nok pinde til et lille bål
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Charlie´s hvalpes træningsaften
Kjær´s Dancing With Charlie havde inviteret
sine hvalpe til et ultra-intensivt balance/styrke/
smidigheds kursus fredag d. 12/10, fordi det er
utrolig vigtigt at vores store hunde har kontakt
til/styr på deres bagpart/ved hvor de har deres
bagben, har styrke i de små muskler inde omkring alle de store led og smidighed i deres ryg
og krop generelt.
Så Charlie havde inviteret en god veninde der er
uddannet Core-træner og Massør til at undervise
os alle og vi fik set og afprøvet div. balanceredskaber samt fik præsenteret en masse små lette

styrke/smidigheds/udstrækningsøvelser, som
hundene synes er vildt sjovt og lidt farligt i starten f.eks. at lave øvelserne på et stort vippebræt.
Charlie takker for sine hvalpekøberes store engagement i at vores fælles "små" bamser har det
så godt som muligt og glædes ved at de unge,
pubertets-drenge så fredeligt gik rundt og hyggede sig mellem hinanden.
Se mere ved at Google på Core-træning for hunde: Alle hunde (og mennesker) burde "lave Core"
hver uge, så skynd jer at komme igang med det.
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The Danish Bernese Club Jubilee Show
– Hanstholm 2018
(As seen through Irish eyes)
Well, 10 days and just short of 3,800 km later,
we have arrived home from a wonderful holiday in a most stunning location, that also ended with the most fantastically organised and
executed show.
On a trip to the Andersen family of kennel Harthin at Christmas /New Year 2016 the suggestion of holding the 40th anniversary shows at
Hanstholm in the Thy region was being discussed and they expressed the hope that it would
come to fruition. We said if it happens we will be
there, and we were!
The show venue was superb and was located in
a very scenic area at Hanstholm camping, which
was right beside the sea with accommodation in
pretty log cabins. If you happened to arrive early you had uninterrupted views of the sea and
beach.

On Friday afternoon around lunchtime there was
the setting up of the tents, most of which were in
the trademark Danish Kennel club red and black
with their logo on them, This exercise was completed in a lovely organised fashion, which left
a generous amount of room around two lovely
big rings, one for dogs and one for bitches. As
the layout was so well organised the rings were
pretty much visible from all angles, which was a
huge bonus, as you could sit in your tent if you
wished and watch the proceedings in the rings.
Later on in the afternoon the club had organised
a guided tour in Thy National Park led by Peter
Uno Andersen for those who were energetic and
wished to participate.
Later on in the evening the Club had organised
a get together and welcome in the marquee for
7 p.m. and there was lots of food on offer. For
anyone who did not have the barbequed spare
ribs, you don’t know what you missed!! They
were delicious as was all of the food. There was
a band playing and we were very touched by the

Staugaard´s (W)C kuld - født midt i sommervarmen og derfor opvokset i husets køligste rum
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attention to detail when they played some Irish
music in our honour. It was lovely to sit down
and chat to our friends and to get to know and
make new friends. The atmosphere was brilliant
and we did not want to leave but common sense prevailed as we had a big day ahead in the
morning.
The atmosphere at both shows was brilliant and
on Saturday after the usual speeches the Mayor
of Thisted spoke and then opened the show. The
rings were well organised for the judging assessments and the dogs that made it through to the
final 4-6 then went forward to the afternoon for
placing. It was amazing to be judged and by the
time you got back to the tent your critique was
available to view online. For us it is a rare thing
to get a critique in Ireland and to get it so fast!
We were all very impressed that such a service
was available and it just goes to show what can
be achieved when people work together.
The music on both days for the classes in the
afternoon was so good and so well chosen to
match the classes being judged. Everybody was
clapping along to the music and supporting all
the entrants, which was a lovely sight to behold.
It added a carnival atmosphere to the show and
we were blessed with lovely sunny days on both
days. What more could you ask for?? It was magic!
On Saturday night there was food available
again. It was most unusual as it was a full pig
roasted on a spit, which took all day to cook.
The pork and all the food was delicious and most
people went back for seconds!! It was another
lovely evening and it was nice to sit back and
listen to the music and chat to friends.
The format of judging on Sunday was the same
as on the Saturday with the exception of the secret judge who had the task of picking the best
overall winning dog/bitch from both days. The
judge made his arrival into the show in a most

unusual way. He was seated in a cart, which
was being drawn by two Bernese led by a lady
in Swiss costume, which was accompanied by
music and much clapping and cheering. We
could not take our eyes of the cart and the two
dogs were so good and so well behaved.
The judge then got down to the job in hand of
picking the best overall winner and we were so
overjoyed and delighted when his final decision
for Star Cup winner was DKCH FICH EECH SECH
NORDCH PLCH CZCH INTCH NLCH IR CH Harthin’s O Neill, who is owned by our good friend
Anni Blassis Smedsgaard.
When judging had finished and we had taken
down the tents, fed our dogs and did all the bits
and pieces that needs doing after a show we
were all very hungry. We along with our friend
Anni and her granddaughter Frida headed off
to a lovely fish restaurant in Hanstholm, which
we had heard about from Gitte Hoy Nielsen. The
fish dish we chose was delicious and beautifully
presented and we would have to say it was one
of the best meals we had ever tasted.
After the meal it was back to our cabin to start
packing as we were heading home very early in
the morning. We got the packing done eventually and we rounded off the day in the company of
some friends and had a glass or two of bubbly to
celebrate O Neill’s fantastic win.
For us this was a trip well worth making and
was a memory making weekend for us. It was
an honour and a pleasure to exhibit at such a
well-run and organised show. We will forever
treasure the beautiful rosettes we took home
with us, which will be a constant reminder of
our trip to Hanstholm.
Dearly regards
Anne Kelly and Donie, Annealdon Bernese
with “Yndig” Harthin´s Rosalinda (Harthin’s
Magnificent Miss Melanie and Lady Xiera´s
Boba Fett)

33

Historier

Historier
Kennel Pa-Di Sinclair’s
I 2018 er 6 veteraner tilføjet Stil Going Strong
Listen fra Kennel Pa-Di Sinclair’s
1 fra vores H kuld
Pa-Di Sinclair’s Handle With Care – Ebony
Og 5 fra vores I kuld
Pa-Di Sinclair’s I’m Son Of Taboo – Odin
Pa-Di Sinclair’s I Have A Dream – Bob
Pa-Di Sinclair’s Inborn Beauty – Molly
Pa-Di Sinclair’s Irresistible Girl – Sandy
Pa-Di Sinclair’s Indian Summer – India
Multi Champion
Pa-Di Sinclair’s Eterniry – Turner blev 10 år 17.
oktober Tillykke!!
Pa-Di Sinclair’s Duke Of Mysteri – Duke &
Pa-Di Sinclair’s Dark Mysteri – Darki Bliver 11 år
d. 18. december
Der skal også lyde et tillykke til jer to.
Tak fordi I tager jer så godt og kærligt af jeres
hunde
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Pa-Di Sinclair’s Babette blev mæt
af dage 11 år og 10 måneder gammel, vi måtte tage den triste beslutning
og give hende fred. Vi har så mange skønne oplevelser sammen med Babette, som vi mindes
hver dag, hun deltog ofte på udstilling hvor hun
har klaret sig rigtigt flot i både ind og udland,
men det vigtigste er hverdagen hvor hun var
glad med på tur til hendes sidste dag.
Pa-Di Sinclair’s Dreaming Mysteri – Nora, blev
også mæt af dage, hun have tabt sig rigtigt meget hen over nogle uger, så det var formodentligt
kræften der var efter hende, men hun fik 10 år
og 10 måneder, levede et herligt liv med mange
fantastiske oplevelser, Tak for det.
Tak til alle vores hvalpekøbere, tak fordi I giver
jeres elskede hunde et indholdsrigt liv, mere kan
en opdrætte ikke ønske sig.
En kærlig tanke sendes til de Pa-Di hunde som
ikke er blandt os mere .

Desværre har vi også måtte tage afsked med 2
veteraner:

I ønske alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår
BernerJULEhilsner
Helle og Peter

Pa-Di Sinclair’s Eternity_Turner

Pa-Di Sinclair’s I Have A Dream – Bob
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Pa-Di Sinclair’s Indian Summer – India

Pa-Di Sinclair’s Handle With Care – Ebony

Pa-Di Sinclair’s I’m Son Of Taboo – Odin

Pa-Di Sinclair’s Inborn Beauty – Molly

Pa-Di Sinclair’s Irresistible Girl – Sandy
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Ny træner!
Desværre stopper Jørn som hvalpeinstruktør hos
Ballerup-Skovlunde Lydighed.
Så hvis der er en læser af Berner Bladet, der kunne tænke sig at hjælpe os/blive instruktør, skal
du ikke tøve med at kontakte træningspladsen
(Ole på 20 21 16 45). Vi kan tilbyde hyggelige tirsdags aftener/søndag formiddage sammen
med nogle motiverede bernerejere, hvor vi ud
over at træne med vores dejlige hunde, også prioriterer det sociale.
Se om træningspladsen på: www.bricksite.com/
bslydighed.
Med venlig hilsen
BS-LYDIGHED

Chewbacca fra pa-DI Sinclair p- kuld
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Nice Leckei van de Klaverhoeve elsker sne

skønne Bernerbrukets Xerox (Louie)
hvor han har været på morgentur med farmand.

Historier

Historier

SKUE

Berner Sennen Østjylland
Sæt allerede nu et stort X i kalenderne 30. maj 2019
Vi kan informere om at skuet, 2019 vil blive en dag med GIGANTISK lotteri
hvor vi igen vil have store hovedpræmier på hver serie
Der kommer en autoriseret dommer fra udlandet og dømmer vores skønne hunde, Denne vil bliver
præsenteret, når indbydelse offentligøres i BB på FB eller DBSK’s hjemmeside første kvartal 2019
Det vil være muligt at komme allerede dagen før og sætte sit udstillings telt op.
Det vil være muligt at købe morgenbrød – frokost – drikkevarer, varme som kolde.

Skuet afholdes
Fjellerup Aktivitesthus
http://www.fjellerupaktivitetshus.dk/
Vi har valgt dette skønne sted, som giver mulighed for andet end at udstille hund.
Tag hele din familie med på en forlænget weekend. Her på Djursland er der rigtigt mange seværdigheder, for voksne og børn, og der er rig mulighed for at campere med campingvogn,
leje en hytte eller et sommerhus.
Af seværdigheder kan nævnes:
Kattegatcentret i Grenå
Skandinavisk Dyrepark
Ree Park Safari
Djurs sommerland
Herregårdsmuseet Gl. Estrup
Ja, der er rig mulighed for at få nogle gode oplevelser med i bagagen
Og hvem ved, måske vinder du indgangsbiletter til nogle af seværdighederne i lotteriet
Vi glæder os så meget til den dejlige dag, som vi allerede nu
er i fuld gang med at planlægge
Bernerhilsner
Ditte, Birgit, Hanne, Anna, Inge og Helle
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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
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 2019

Udstillingskalender 2019
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 manuel tilmelding tillægges
100,00 kr i gebyr pr. hund

2019
Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

Nyborg
Nyborg Idrætsog Fritidscenter
Storebæltsvej
13
5800 Nyborg
20.01.2019 Nyborg
Nyborg Idrætsog Fritidscenter
Storebæltsvej
13
5800 Nyborg
10.02.2019 Fredericia
Vestre Ringvej
101, 7000
Fredericia
16.03.2019 Slagelse
Sørbyhallen
Kirkerupvej 16
4200 Slagelse

Jeanette Green, UK
Stephen Green, UK

DBSK

Første: 10.12.2018
Sidste: 17.12.2018
Kl. 23:59

Stephen Green, UK
Jeanette Green, UK

DBSK

Første: 10.12.2018
Sidste: 17.12.2018
Kl. 23:59

Kresten Scheel, DK

DKK

Første: 07.01.2019
Sidste: 14.01.2019 Kl.
08:00

Sølvi Schellerup, NO

DBSK

Første: 11.02.2019
Sidste: 18.02.2019
Kl. 23:59

10.05.2019

András Korozs, HU

DKK

Einar Poulsen, DK

DKK

Frist: 15.04.2019 kl.
08:00
Nordisk Udstilling
Frist: 15.04.2019 kl.
08:00

Rune Lynggaard, NO

DKK

19.01.2019

11.05.2019

12.05.2019
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Roskilde
Darupvej 19,
4000 Roskilde
Roskilde
Darupvej 19,
4000 Roskilde
Roskilde
Darupvej 19,
4000 Roskilde

Frist: 15.04.2019 kl.
08:00
Kval. til Crufts

Udstillingskalender 2018

Udstillingskalender 2018
Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

15.06.2019 Otterup
Hasmark Strand
Camping
Strandvejen 205
5450 Otterup
16.06.2019 Otterup
Hasmark Strand
Camping
Strandvejen 205
5450 Otterup
21.06.2019 Vejen
Vejen
Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen.
22.06.2019 Vejen
Vejen
Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen.
23.06.2019 Vejen
Vejen
Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen.
03.08.2019 Varde
Horne Hallerne
Stadionvej 21,
Horne, 6800
Varde
17.08.2019 Bornholm

Colette Muldoon, IRL
Carole Hartley-Mair,
UK

DBSK

Første: 06.05.2019
Sidste: 13.05.2019
Kl. 23:59

Carole Hartley-Mair,
UK
Colette Muldoon, IRL

DBSK

Første: 06.05.2019
Sidste: 13.05.2019
Kl. 23:59

Tom Johnston, UK

DKK

Frist: 27.05.2019
Kl. 08:00

Birgitte Gothen, DK

DKK

Frist: 27.05.2019
Kl. 08:00

Laurent Pichard, CH

DKK

Frist: 27.05.2019
Kl. 08:00
Kval. til Crufts

Birgit Seloy, DK

DKK

Frist: 29.juni 2019
Kl.8.00
Nordisk Udstilling

Michael Forte, IRL

DKK

18.08.2019

Wencke Eikeseth

DKK

07.09.2019 Roskilde
Store Hestedag

Kommer Senere

DBSK

21.09.2019 Slagelse
Sørbyhallen
Kirkerupvej 16
4200 Slagelse
22.09.2019 Ballerup

Kommer Senere

DBSK

Frist: 22.07.2019
kl. 08:00
Frist: 22.07.2019
kl. 08:00
Første: 29.07.2019
Sidste: 05.08.2019
Kl. 23:59
Første: 12.08.2019
Sidste: 19.08.2019
Kl. 23:59

Janelle W Robbins

DKK

Bornholm

Frist 26.08.2019 Kl.
8.00
Københavns Vinder
(KBHV)
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Dato

Sted

12.10.2019 Aars
Aars
Messecenter
Messevej 1,
9600 Aars
02.11.2019 Herning
MCH Messecenter
Herning
Vardevej 1
DK-7400 Herning
03.11.2019 Herning
MCH Messecenter
Herning
Vardevej 1
DK-7400 Herning
16.11.2019 Strib
Strib fritids- 0g
Aktivitetscenter
Ny Billes
havevej 1
5500 Middelfart

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

Kommer senere

DBSK

Første: 09.09.2019
Sidste: 16.09.2019
Kl. 23:59

Tino Pehar, CRO

DKK

Frist: 07.10.2019
Kl. 08:00

John Muldoon, IRL

DKK

Frist: 07.10.2019
Kl. 08:00
Dansk Vinder(DKV)

Kommer senere

DBSK

Første: 07.10.2019
Sidste: 14.10.2019
Kl. 23:59

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

Der er et eller andet med Berner og Isbjørne. Billedet er fra en skøn tur i Ålborg Zoo med dejlige bernerfolk
hvor vi bl.a. stoppede op for at Louie kunne hilse på fætter Isbjørn.
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Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger

Klasseinddeling og gebyrer på udstillinger
Er gældende pr 1. 1. 2019
Priser

Online betaling via DKK

Manuel tilmelding

270 kr.
270 kr.
393 kr.
393 kr.
393 kr.
393 kr.
393 kr.
393 kr.
148 kr.
31 kr.
Gratis
Gratis

370 kr.
370 kr.
493 kr.
493 kr.
493 kr.
493 kr.
493 kr.
493 kr.
248 kr.
131

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
393 kr.
321 kr.
270 kr.

Ved manuel tilmelding
520 kr.
415 kr.
370 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

