Berner Bladet

Nr. 2 · maj 2019 · 42. årgang

Medlemsblad for Dansk Berner Sennenklub

Indhold mm

Nyt fra bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nyt fra redaktøren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Still going strong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
10+ listen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nyt fra aktivitetsudvalget . . . . . . . . . . . . . . 9
Nyt fra udstillingsudvalget  . . . . . . . . . . . .  10

Nyt fra avls- og sundhedsudvalget  . . . . . .  14
Historier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
DBSK’S TRÆNINGSPLADSER . . . . . . . . . . 22
Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Udstillingskalender 2019 . . . . . . . . . . . . . . 24
Klasseinddeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Udgivelser og deadlines i 2019: Marts - 10. februar, maj - 10. april, august - 1. juli, oktober 10. september, december - 20. november.
Filtyper og krav til fotos: Vi kan bruge jpg, jpeg, tiff og bmp. Til billeder inde i BB kan næsten alle
billeder taget med et digitalt kamera bruges. Til forsiden kræves dog en opløsning på min. 180 dpi.
Det vil være en stor hjælp, hvis billedet navngives med en beskrivelse af billedet. Billeder indsendt
til BB kan også blive brugt på vores hjemmeside, og i andet materiale udarbejdet af DBSK.

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

Fotokonkurrencen
Forsiden

Begrundelse

Bernerfryd´s Born to Wild Aslan.
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Et mindre ben kan vel ikke gøre det, når man
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stort ben til at klø de små hvalpetænder med.

Champalays ZENOBIA OF PALMYRA.
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Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Klubbens generalforsamling 2019 blev afviklet i
Slagelse 6. april. Fremmødet var rigtig pænt - ca.
60 personer deltog.
Tiden frem til generalforsamlingen har for bestyrelsen været præget af glæde over at mange
medlemmer har ønsket at stille sig til rådighed
for klubarbejdet. Det gjaldt både til bestyrelsesvalg og til avls- og sundhedsudvalget. Tak for
det.
Tiden har også været præget af bekymring og
selvransagelse over et meget dårligt regnskab
med stort underskud. Generalforsamlingen bar
- forståeligt nok - præg af mange spørgsmål til
regnskabet.
En gruppe medlemmer havde bedt om indsigt i
regnskabet og havde lavet et stort arbejde for at
få et godt indblik i årsager til det store pengeforbrug. Jubilæumsår, turbulens i bestyrelsen med
bl.a. skiftende kasserer og heraf manglende løbende opfølgning på regnskabet, store udgifter
til kørsel bl.a. pga. generalforsamlingsbeslutning i 2018, om at indføre statens høje takst for
kørsel kan nævnes som medvirkende årsager til
resultatet.
Efter en drøftelse på generalforsamlingen blev
det vedtaget, at der nedsættes et regnskabsudvalg som får til opgave, at fremkomme med et

regnskab som er så detaljeret, at det fremgår
hvordan de enkelte udstillingers/arrangementers økonomi har været. Desuden blev det vedtaget, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet er på dagsordenen
og konsekvenser af regnskabsudvalgets resultater besluttes.
Efter generalforsamlingen konstituerede den
nye bestyrelse sig således:
Formand: Gitte Høy Nielsen
Næstformand/medlemsadministrator:
Monica Ø. Rasmussen
Kasserer: Mia Lund Madsen
Sekretær: Anna K. Andreassen
Bestyrelsesmedlem: Helle Sinclair
Bestyrelsesmedlem: Tenna Ernst
Bestyrelsesmedlem: Lisbet Ramsing
1. suppleant: Birgit Støttrup
2. suppleant: Lars Bibby
Den nye bestyrelse ser frem til arbejdet i klubben og samarbejde med udvalgene. Fokus den
første tid vil være på interne forretningsgange
i klubbens bestyrelse og udvalg. Vi skal bl.a.
sikre procedurer for regnskabsaflæggelse, så der
løbende er styr på udgifter og indtægter samt
udarbejde bedre og mere klare retningslinjer for
alle udvalg.
På bestyrelsens vegne
Gite Høy Nielsen

Fælles billede Herning 2018
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Generalforsamling
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Nyt fra redaktøren

Nyt fra redaktøren
Efter endt ”blad-barsel” er jeg nu retur igen og
glæder mig over at den rigtige barsel først slutter
til september J
Så blev det endelig forår – og som sædvanlig er
det en blandet fornøjelse. Dejlige varme dage
som vi trænger til mixet med blæsende kolde
dage… heldigvis ser det ud til at påsken i skrivende stund bliver skøn varm og solrig.
12 medlemmer har indsendt 51 billeder og 1
historie – så den sædvanlige opfordring til alle
jer læsere om at sende billeder og gerne små historier ind (søde, sjove, sørgelige – alle er velkomne) så vores blad kan blive så varieret og

Livet er sååå hårdt - Chewbacca 11mdr

spændende som muligt. Adressen er som altid
bb@berner-sennen.dk
I øvrigt stor ros til alle der har sendt ind – deadline blev overholdt denne gang. En enkelt havde
bedt om et par ekstra dage hvilket selvfølgelig
blev imødekommet. Ingen problemer hermed
når bare jeg ved det på forhånd.
Med ønsket om et fortsat godt forår til jer alle
Mange hilsner Nefer
PS. Husk næste deadline er 1. juli – bladet udkommer i starten af august.

Nice Leckei van de Klaverhoeve
ved krudtkammeret ved Dybbøl Mølle
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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 8 år, så kan du tilmelde den
til ”Still Going Strong”
Skriv til Helle Sinclair på Pa-di@primanet.dk
eller udfyld formularen på hjemmesiden.
http://berner-sennen.dk/sundhed/online-optagelse-still-going-strong/
Hunde over 10 år slettes automatisk løbende. Såfremt de lever bedes dette meddeles til mig
MVH Helle Sinclair
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Født

Køn

Navn

Født

Køn

Navn

03.04.07
06.05.07
18.12.07

Tæve
Tæve
Han

15.09.09

Han

15.09.09

Tæve

13.03.08
19.11.08
21.11.08

Tæve
Tæve
Tæve

15.09.09

Tæve

15.09.09

Tæve

28.02.09
28.02.09
13.03.09
05.04.09

Tæve
Tæve
Tæve
Tæve

Favitea's Unika Uttara
Zakili Björk
Pa-Di Sinclair's Duke of
Mysteri
Zonaki's Enya
Brogaard's Cirkeline
Sennetta's Dagmar The
Queen
Vipsennen Yoyo Garcia
Vipsennen Yasmina
Lady Xiera's Eisa
Favitea's Bianca

11.10.09

Tæve

05.04.09
11.04.09
04.05.09
04.05.09
04.05.09
04.05.09
08.05.09
20.06.09
25.06.09
15.09.09

Tæve
Han
Han
Tæve
Tæve
Tæve
Han
Tæve
Tæve
Han

22.10.09
22.10.09
22.10.09

Tæve
Tæve
Tæve

22.10.09
23.10.09
12.11.09
23.12.09

Tæve
han
Han
Tæve

05.01.10
15.01.10
15.01.10
22.03.10

Han
Han
Han
Tæve

11.04.10

Tæve

Pa-Di Sinclair's I Have A
Dream
Pa-Di Sinclair's Inborn
Beauty
Pa-Di Sinclair's
Irresistible Girl
Pa-Di Sinclair’s Indian
Summer
Pa-Di Sinclair's
Irresistible Girl
Hansennen's Chianti
Amazing Tiklo's Amy
Amazing Tiklo's
Anastacia
Amazing Tiklo's Alicia
Amazing Tiklo's Armani
Amazing Tiklo's Andy
Elmebjerg's Berner
Bonita
Sennendoa's Dezmo
Bernerhøjen's Kastor
Lady Xiera's Flanagan
Lady Xiera's Fancy
Chambers
Duevang's Vallmo

Favitea's Beauty
Glade Bernere Garlic
Aslaug's Oppenheimer
Aslaug's Ophelia
Aslaug's Opashai
Aslaug's Optilde
Tertzo's Live To Tell
Bernerdotte's Bella
Bernerhøjen's Maisie
Pa-Di Sinclair's I'm Son
of Taboo

Still going strong

Født

Køn

Navn

Født

Køn

Navn

11.04.10
11.04.10
11.04.10
18.06.10
17.09.10
17.09.10

Tæve
Han
Tæve
Han
Tæve
Han

Vipsennen Xenia
Vipsennens Xantos
Vipsennen Xola
Tertzo´s Out For Justice
Lady Xieras Ishana
Lady Xieras Intermezzo

17.09.10
18.09.10
05.10.10

Tæve
Tæve
Tæve

31.12.10
06.04.11

Han
Tæve

Lady Xieras Impala
Bernerhøjen's Larissa
Amazing Tiklo's Balu
Magic
Vollenweiders Kaos
Klara Vom Luäg Is Land

Alfred med sin veninde

Chalina Devon (8½ måned) fandt en ny ven i
Valby Parken. Han var dog ikke så livlig,
selv om Devon lagde op til leg!

Mols Bjerge

ABBRACCIA LA LUNA from Aberash
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10+ listen

10+ listen
Vidste du, at du som opdrætter kan få alle de
hunde som du har opdrættet på 10+ listen?
Det kan være ejer eller opdrætter af hunden som
indsender info på hunden.

Så hvis du kender til nogen der har haft en Berner der er blevet 10+, så henvis til listen, det er
vigtigt vi kan belyse at mange Bernere faktisk
bliver gamle

Gå ind på DBSK hjemmeside under fanen sundhed, der finder du 10+ listen, nederst på siden
finder du et skema som du udfylder og sender
ind, så kommer hunden på listen. Det kan være
hunde der er døde for 20-30 år siden, de skal bare
være blevet 10 år eller mere.

Har du brug for hjælp til det, så kontakt endelig
Helle Sinclair på pa-di@primanet.dk
MVH Helle Sinclair

Reg.nr
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Stambogsnavn

Alder

16526/87 Cornelius

10 år 4 mdr.

24951/91 Bersennas Buster

10 år 4 mdr.

27146/92 Alexandra

13 år 7 mdr.

04151/94 Fensholt's Ginger Ale Flip

10 år 10 mdr.

08144/97 Cayenne

11 år 4 mdr.

23750/97 Bersennas Mimi

11 år 7 mdr.

13877/98 Bersennas Loulou

11 år 10 mdr.

04275/2002 Aslaug's Labre Laura

11 år 8 mdr.

04373/2002 Aslaug's Leopold

12 år 0 mdr.

13674/2004 Tertzo's Dendi

13 år 8 mdr.

21128/2004 Aslaug's Maxmillian

11 år 1 mdr.

22944/2005 Aslaug's Nunanna

11 år 10 mdr.

22947/2005 Aslaug's Naturaq

11 år 2 mdr.

00943/2005 Aslaug's Nutella

10 år 4 mdr.

05443/2006 Lille Strand's Isolde

10 år 7 mdr.

15041/2006 Pa-Di Sinclair's Bacchus

11 år 1 mdr.

15044/2006 Pa-Di Sinclair's Babette

11 år 10 mdr.

DK19108/2007 Egely's Anton

10 år 11 mdr.

DK19109/2007 Egely's Aladdin

10 år 11 mdr.

DK01903/2008 Bernerhøjens Venessa

11 år 11 mdr.

DK08410/2008 Moon Sister's Crazy Corine

10 år 0 mdr.

DK00802/2008 Pa-Di Sinclair's Dreaming Mysteri

11 år 1 mdr.

DK21220/2008 Pa-Di Sinclair's Eternity

10 år 1 mdr.

Nyt fra aktivitetsudvalget

Nyt fra aktivitetsudvalget
Siden sidst har vi haft en helt igennem fantastisk LP-dag med engagerede deltagere og en
underviser, Åsa Ericsson, der forstod at motivere. Dagen startede med lidt fælles opvarmning,
og derefter var alle deltagere på en efter en. Efter
frokostpausen var der igen fællesøvelser, og til
slut var det hundeførerne der skulle træne uden
hund, eller agere hund for hinanden. Det fik i
hvert fald gang i lattermusklerne hos de fleste,
men gav også et lille indblik i hvordan det kan
være for vores hunde at gå en fin lineføring/fri
ved fod når vi ikke er tydelige nok i vores signaler. Tak til Jer der deltog, I var med til at forme
dagen.
Nosework blev desværre aflyst, da der kun var
en enkelt tilmelding. Om det var fordi det var et
fortsætterkursus, eller der bare ikke er interesse

for NW, som der har været, er svært at vide. Vi
vil prøve om vi kan stable en ny omgang på benene i efteråret.
Lige nu arbejder vi ihærdigt på at få en LP dag
på Sjælland op og stå, i skrivende stund ved vi
ikke om det bliver før eller efter sommerferien.
Vi ved at Åsa igen kommer og underviser, og så
kommer der nærmere på hjemmesiden og facebook når vi har det hele på plads.
Det er endelig lykkedes at finde en dommer,
Heidi Johansen, til rally på Hasmark, så nu er
der styr på det. Tilmeldingsfristerne til LP og
Rally er henholdsvis 15. og 16. maj. Der vil ikke
blive mulighed for eftertilmeldinger.
Vi ses på Hasmark til en hyggelig weekend.
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Nyt fra udstillingsudvalget

Nyt fra udstillingsudvalget
Tid til et nyt skriv fra Udstillingsudvalget. Siden
sidst har vi afholdt udstilling i Slagelse. Antallet af tilmeldte hunde var 78, hvilket må siges
at være helt fantastisk. Dommer Sølvi Schjelderup, Norge og aspirant Maria Harthin Andersen skulle have alle vores hunde i hænderne.
De mange hunde og bedømmelser krydret med
IT-problemer gjorde dagen lidt længere end forventet, men sådan er det en gang i mellem. Det
sker ikke så tit at vi har aspiranter på vores udstillinger, så hvis nogen undrer sig over om det
var nødvendigt at Maria skulle have alle hundene (minus babyer & hvalpe) i hænderne, så er
det reglerne som vi skal følge. Vi ønsker Maria
Harthin Andersen held og lykke med at komme
i mål, så vi senere kan nyde godt af hendes virke
som eksteriør dommer.
Denne gang var vi ikke så heldige med cafeteriet
og deres forplejning. Vi vil naturligvis meddele
de ansvarlige i Sørbyhallen at der på dagen var
en uhørlig lang ventetid på maden. De var desværre ramt af sygdom og nyt personale.

Resultater fra Slagelse:
Bedst i Racen – BIR
Werner Wix Xtraspecial, Ejere: Fie & Christina
Basbøll, 4682 Tureby, DK. Opdrætter: Helena
Berlinder Johansson, SE-94191 Piteå, Sverige
Bedst i modsat køn – BIM
Tertzo´s Out For Justice, Ejere: Britta & Claus
Mortensen, 2791 Dragør, DK. Opdrætter: Ina Olsen, 4160 Herlufmagle.
Bedste Baby
Berner Emmas Æ jerre Soffi. Ejere: Karin & Erik
Nielsen, 6440 Augustenborg, DK. Opdrætter:
Karin & Erik Nielsen, 6440 Augustenborg, DK
Bedste Hvalp
Prima- Sennen´s Felicia of Duchess. Ejer: Susanne Randløv Petersen, 2670 Greve, DK. Opdrætter: Susanne Randløv Petersen, 2670 Greve, DK
Bedste Veteran
Tertzo´s Out For Justice. Ejere: Britta & Claus
Staugaard Mortensen, 27910 Dragør, DK. Opdrætter: Ina Olsen, 4160 Herlufmagle, DK
Stort tillykke til jer alle.
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Nyt fra udstillingsudvalget
HASMARK 2019 ”Teltopsætning starter fredag kl 15.00 ”
F R E D A G
15.00 TELTOPSÆTNING
15.30+ GET TOGETHER
Udstillingsudvalget byder velkommen
med glas bobler og
snacks. Umiddelbart lige efter
teltopsætning

18.00 FÆLLESSPISNING
D A N S K

B E R N E R

S E N N E N

K L U B

L Ø R D A G
H A S M A R K

2 0 1 9

09.00 UDSTILLINGSOMRÅDET
ÅBNER
09.30 LYDIGHED START

D O M M E R E
COLETTE MULDOON, IRL
Lørdag: Babyer, Hvalpe & Officielle
hanhunde klasser. BIR/BIM.
Søndag: Officielle tæve klasser.

CAROLE HARTLEY-MAIR, UK
Lørdag: Officielle tæve klasser.
Søndag: Babyer, Hvalpe & Officielle
hanhunde klasser. BIR/BIM.

10.00 UDSTILLING START
10.00-15.00 LOTTERI
CA. 13.-14.00 FROKOST
I FROKOST PAUSEN AFHOLDES
DER BARN OG HUND MED DET
SAMME OG VETERANPARADEN
LIGE EFTER
CA. 14.00-14.30 UDSTILLING
FORTSAT
FINALER
Alle hunde der skal placeres i deres
klasser. Starter umiddelbart efter
afslutning på begge ringe.

N Y T T I G

I N F O

UDSTILLINGENS
TILMELDINGSFRISTER
1. frist: 06.05.2019
2. frist: 13.05.2019

OBS! UOFFICIEL ARBEJDSPRØVE
/ VOGNKØRSELSPRØVE
Lørdag bliver der afholdt en uofficiel
arbejdsprøve/vognkørselsprøve
umiddelbart efter LP er slut i deres ring.
Støt gerne op om de deltagene og se
vores bernere i aktion.

S Ø N D A G
09.00 UDSTILLINGSOMRÅDET
ÅBNER
09.30 RALLY LYDIGHED START
10.00 UDSTILLING START
CA. 13.-14.00 FROKOST
CA. 14.00 UDSTILLING FORTSAT
FINALER
Alle hunde der skal placeres i deres
klasser. Starter efter afslutning på
begge ringe.
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Nyt fra udstillingsudvalget
2. PM
(praktiske meddelelser) bliver vedhæftet alle
startnumre der bliver sendt ud når man er tilmeldt en udstilling.

Fredag d. 14. juni ”Get together”
Efter teltopsætningen vil UU sørge for noget
at drikke både til store og små. Efter vores lille
SKÅL vil der være fællesspisning på det sædvanlige areal ved udstillingsområdet. Husk at
medbringe egne drikkevarer og noget at sidde
på.
Tilmelding til fællesspisningen vil foregå via
hundeweb, www.hundeweb.dk

Barn og hund
Barn & Hund lørdag d. 15.06.2019
Al tilmelding til Barn & Hund sker på dagen.

Veteranparade på klubudstillingen
Lørdag d. 15. juni 2019 vil foregå i frokostpausen efter Barn & Hund.
Tilmelding sendes til Fie Basbøll via mail til fie.
basboll@gmail.com senest 20. maj 2019.

Vigtige informationer
1. Begivenheder
Alle udstillinger i 2019 er 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.
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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 GPSén skal fodres med
inden afgang samt alt andet der er relevant for
udstillingen.
3. Finaler i 2019
Vi forsøgte fra nytårsskiftet at indføre et nyt tiltag på vores udstillinger. Det er nu blevet afprøvet i Nyborg og Slagelse. På Generalforsamlingen d. 6. april blev der udtrykt utilfredshed med
finalerne så derfor har vi i UU besluttet at stoppe
med at holde finaler. Det vil fremover kun være
finaler på klubudstillingen Hasmark.
For første gang kunne vi live- streame finalerne
og det var der mange der var glade for, men det
vil ikke være muligt for UU at yde den service
uden finaler.

Kommende udstillinger 2019
DKK Nordisk og International udstilling
Roskilde, 10-11 & 12 maj 2019. Dommere:
András Korozs, Ungarn, Einar Paulsen, Danmark, Rune Lysgaard, Norge. Dyrskuepladsen,
4000 Roskilde. Der er kvalifikation til Crufts
2020 om søndagen.
DKK National Udstilling Nykøbing F: 8.-10.
juni 2019. Dommer: J.R.Walsh, IRL. Nykøbing F
Hallen. Tæller med i årets DKK racevinder.
Dansk Berner Sennen Klub, Klubudstilling
i Otterup: 15. & 16. juni 2019. Dommere: Colette Muldoon,IRL. Carole Hartley, GB. Hasmark
Strand Camping, Strandvejen 205, 5450 Otterup.

Nyt fra udstillingsudvalget
DKK international udstilling Vejen: 21,22 &
23 juni 2019. Dommere: Tom Johnston, England, Birgitte Gothen, Danmark og Paul Lawless,
IRL. Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600
Vejen. Der er kvalifikation til Crufts 2020 om
søndagen.

Det var alt fra udstillingsudvalget for denne
gang.
Med håb om et dejligt forår/forsommer og på
gensyn snart.
Udstillingsudvalget.

Easy - Leckie og Jalthe er lagt til tørre efter en tur i Hellevad Hundesvømmehal
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Nyt fra avlsudvalget

Nyt fra avlsudvalget
Efter vel overstået generalforsamling kan vi nu
byde velkommen i ASU til Erika Bromose, som
blev valgt ind i udvalget, og til Finn Katberg og
Erling Kolding-Jacobsen, som blev henholdsvis
1. og 2. suppleant. Vi ved ikke her ved redaktionens slutning, hvem de to medlemmer, bestyrelsen indsætter, bliver.
Vi starter med et avlsseminar den 28. april, hvor
Birgitte Schjødt og Helle Sinclair vil komme med
indlæg, og hvor RAS skal gennemgås. Derefter
har vi den 4. maj avlsbeskrivelsen i Middelfart.
Vi håber på mange input på seminaret, som kan
være med til at udstikke vores kommende kurs.

Med den store interesse og tilslutning til avlsbeskrivelsen vil vi da se på muligheden af at lave
en efterfølger.
Vi har heldigvis aktive medlemmer i klubben,
der giver os en hånd med til arrangementerne
og også med f. eks. en kontakt til Antagene angående en rabatordning. Tak til alle jer. Også fra
nogle af bestyrelsesmedlemmerne er der lovet
hjælpende hænder, så vi jer meget lyst på fremtiden. Håber, I vil møde op til vores arrangementer og/eller give os et tip, hvis der er noget, vi
bør tage op.
På ASUs vegne Inge Bibby.

Overførsel og Stambogsføring af hunde til Dansk Kennel Klub fra andre IKKE FCI Kennelklubber
Foranlediget af en nylig sag om overførsel af
en Berner Sennen, fra DRU (Dansk Racehunde
Union), til Stambogsføring i Dansk Kennel Klub,
sammenholdt med en række spørgsmål fra et
DBSK-medlem, har vi i Avls- og Sundhedsudvalget taget kontakt til Dansk Kennel Klub, for her
at forsøge at få afklaret problematikken omkring
tildeling af Stamtavler til disse hunde.
En overførsel og Stambogsføring af en hund fra
eksempelvis DRU, medfører, at denne hund får
en ”halv stamtavle”, forstået således, at hundens eget navn kommer på, og så anerne (forfædrene), på linien af de hunde, som DKK har
registreret i stamtavlesystemet. Eksempelvis
anerne på den mødrene side.
Er faderen til hunden, der søger stamtavle i DKK,
en DRU-hund, bliver hele den del af stamtavlen
tom, - ingen aner eller noget, intet, - deraf betegnelsen en ½ stamtavle.
Derfor har vi i Dansk Berner Sennen Klub gennem årene altid afvist at tage disse DRU-hunde
ind og acceptere, at de kunne gå i avl.
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Som det ser ud nu, skal det måske tages op til
debat, da svarene på de fremsendte spørgsmål,
giver indtryk af, at man frit kan avle på kryds og
tværs med sine hunde, DKK-stamtavle eller ej.
Kopi af mails fra 19. og 21. februar 2019, Dansk
Kennel Klub er medsendt. DKK´s svar på spørgsmålene er skrevet med rødt.
15.04.2019
Erling Kolding-Jacobsen

Kære Erling Kolding-Jacobsen
Kommentarer sat direkte ind herunder med rødt
Generelt er det den enkelte hunds sundhed, aner
og opdrætterens ”meritter”, der er afgørende.
Hver enkelt overførsel er at betragte som en individuel dispensation.
Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB
Jens Glavind
Direktør
Direkte telefon:+45 56 18 81 40

Nyt fra avlsudvalget
Kære Britta Sørensen
Vi har i Dansk Berner Sennen Klub, Avls- og
Sundhedsudvalget, modtaget følgende spørgsmål fra et af vore medlemmer:
” Spørgsmål til ASU da jeg ikke kan finde ud af
hvordan DKK/DBSK forholder sig til hunde i avl,
der før eller efter de er avlsgodkendt i DKK avler
hvalpe uden stamtavle”.
1. Mine spørgsmål opstår fordi der ses mange
hunde født med DKK stambog der avler i DRU og
enkelte som så er kommet retur til DKK bagefter
og avlet i DKK (igen)(Ved godt at så stambogsfører hvalpene jo så i DRU i stedet for DKK)
2. Men, er der nogen form for kontrol/begrænsninger på hunden, fra DKK eller DBSK´s side af.
Vi holder øje med problemstillingen – og ”fanger” en del (men næppe alt). Man kan altid sende eks. til os.
3. Skal ansøgeren f.eks. underskrive en tro- og
love erklæring på, at hunden ikke har avlet
hvalpe uden stambog. Nej
4. Hvad sker der f.eks. nu for en hanhund, som
er tilmeldt DBSK´s Avlsgodkendelsearrangement, hvis hanhunden har avlet ikke stambogsførte hvalpe, inden den nu ønskes avlsgodkendt

i DKK. Betragtes ikke som et problem – hunden
er jo ikke ”ringere” eller mere ”usund”
5. Hvordan forholder DKK sig til avlsgodkendelsen på hunden, hvis den bliver brugt til avl, på
en ikke avlsgodkendt hund, - herunder en DRU
hund, - og hunden avler hvalpe, med en hund,
som ikke er avlsgodkendt i DKK. Betragtes ikke
som et problem – hunden er jo ikke ”ringere” eller mere ”usund”
6. Hvad sker der så med hundens avlsgodkendelse i DKK. Betragtes ikke som et problem –
hunden er jo ikke ”ringere” eller mere ”usund”
7. Eller, hvis hunden er brugt til ikke stamtavle
mulig avl, inden den avlsgodkendes i DKK. Betragtes ikke som et problem – hunden er jo ikke
”ringere” eller mere ”usund”
Nogle lidt kringlede spørgsmål, hvor der spørges
ind til problematikken med DRU hunde, der søger stamtavle i DKK, og i tilslutning hertil, ønsker hunden avlsgodkendt i DKK, - eller er avlsgodkendt i DKK, og går tilbage til DRU.
Svar kan tilsendes undertegnede.
Med venlig hilsen
Erling Kolding-Jacobsen
Avls- og Sundhedsudvalget
Dansk Berner Sennen Klub

MilleBille 1. vinder i LP1 i Odder
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Historier
BallerupSkovlunde Lydighed - Aktivitetsdag 31/3-2019
BS-Lydighed har fået økonomisk støtte til at afholde en aktivitetsdag for klubbens medlemmer.
Dagen blev afholdt den 31. marts 2019 med uofficielle LP-prøver, med en special begynderklasse, LP1 og LP2.

En stor tak til alle deltagere, tilskuere, BERNERSHOPPEN og sponsorer.

I alt var der 21 tilmeldte hunde: 9 i begynderklasse, 8 i klasse 1 og 4 i klasse 2.

Præmiefordeling: Begynderklassen: 4 x 1. præmier, 2 x 2. præmier. LP1: 4 x 1. præmie, 2 x
2.præmie. LP2: 2 x 1. præmie. De resterende fik
desværre ingen præmiering; men alle gik hjem
med en flot roset samt en pose med forskellige
sponsorgaver

Pladsens medlemmer var gode til at stille op, og
selv fra det jyske var der deltagere, idet Marianne og Johnny fra Fredericia deltog med 2 hunde.
Heldigvis var vejret (næsten) med os! Flot sol;
men sikke en blæst.
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Og ikke mindst til Ulla Hobert, der stillede op
som dommer.

Historier

Historier

Kjær’s Dancing With Charlie
Kjær’s Dancing With Charlie er oppe og bide skeer med DKK’s dygtige LP3-hunde.

Hundene skal blive siddende, mens vi førere er
gået ud af hallen i 1 min.

Her i en Fælles Sit som gjorde mig meget stolt.

Jeg nyder synet af en dygtig Berner side om side
med alle de andre, mindre hunde.

Publikum grinte på dette tidspunkt og kaldte
øvelsen Stå-Sit-Dæk-Øvelsen i stedet for.
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Historier

Historier
Bernermor for første gang
Jeg har haft Berner Sennen-hunde i næsten 20
år. To hanhunde, Hannibal som blev 13 år, og
E.T som kun blev 6½ år.
Da E.T døde, troede jeg ikke, at jeg skulle have
hund mere. Men jeg kunne ikke undvære min
daglige tur i skoven med min hund og nærværet, og jeg besluttede mig til at få en tæve, det
blev Lady Xieras Shirley, fordi jeg gerne ville
prøve at få et kuld hvalpe. Da jeg skrev artiklen
sad jeg med mit første kuld på fem dejlige hvalpe, som da var syv uger gamle. Det har været en
stor oplevelse helt fra første færd. Når man ikke
har prøvet at avle før, er det en helt ny verden,
der åbner sig.
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Monas ”Tjalfe.” Det var rigtig spændende, da
vi endelig kunne få hende scannet, vi kunne jo
næsten ikke vente, og glade var vi, da vi kunne
se anlæg til fem hvalpe. Så var det jo bare at
vente, og idet vi havde læst, at tæven ikke måtte udsættes for stress, så blev sommerferien på
Shirleys præmisser; nemlig helt stille og roligt i
sommerhus.

Det har været en kæmpe fordel at kunne hente
hjælp og vejledning i mit hunde-netværk, som
har været utroligt hjælpsomme med gode råd og
erfaringer. Det første gode råd var at anskaffe
mig bogen Opdræt med omhu og omtanke, som
Hanne Mathiasen har udgivet; den blev min
bibel og har været uundværlig. Jeg kontaktede
Mona Bundgård som har Tjofselinas Z Derio og
sammen gennemgik vi stamtavler og HD status og alt var ok. Så vi aftalte parring og Shirley blev efterfølgende insemineret med sæd fra

Da vi nærmede os terminen blev der taget et
røntgenbillede og der kunne vi se, at der stadig var fem fine hvalpe. Grunden til, at det var
nødvendigt, var fordi der var fare for, at Shirley
ikke ville kunne føde normalt, hvis der nu kun
var tre hvalpe, som i så fald ville være blevet for
store til en normal fødsel. Vi ventede spændt på,
at fødslen gik i gang, vi vidste jo at graviditeten
ville vare 61-62 dage. Shirley begyndte dagen
før at halse lidt og dyrlægen havde sagt, at vi
skulle måle hendes temperatur, det gjorde vi
næsten 20 gange, og Shirley flygtede, når hun
hørte termometeret blive tændt. Vi havde fået at
vide, at temperaturen skulle falde til under 37
grader, hvilket da ville være et sikkert tegn på,
at hun var i fødsel. Men den faldt ikke til under
37, så vi var ikke sikre på, om hun overhovedet
var i gang.

Spencer

Saga

Historier

Historier

Da det blev aften gik vi i seng; om morgenen før
kl. 6, vågnede jeg ved, at Shirley stod uden for
min soveværelsesdør og drak et eller andet. Jeg
tænkte: ”Du har ikke noget vand der, Shirley?”
Så jeg sprang op, og lige udenfor min dør, lå den
første hvalp, stadig i fosterhinden og helt stille. Jeg troede først, at vi havde fået en dødfødt
hvalp, men jeg rev hurtigt hul på forsterhinden
ved snuden, og så kom der gang i den lille hvalp.
Shirley kom til og begyndte at slikke hvalpen og
snart lå den og diede hos hende. Så var det bare
at vente på den næste hvalp, der gik ca. en time
og tyve minutter mellem hver hvalps ankomst,
så efter godt seks timer sad vi med fem hvalpe;
tre tæver og to hanner. Det var lykken med en
veloverstået fødsel!

I de første tre uger var der meget få besøg, da
Shirley virkelig vogtede over sine hvalpe og
havde brug for ro. Vi sov ved siden af hvalpekassen i de første tre uger.
Det var lidt hårdt med afbrudt søvn, men Shirley var ikke altid opmærksom på, når en hvalp
listede sig om bag ved hende. Så vi var nervøse
for, at hun skulle klemme en, selvom min mand
havde lavet en fin kasse med rundstokke langs
kanterne.
Vi nåede nu hen til, at de snart var syv uger
gamle, det var så sjovt at følge deres udvikling.
Fra de første vaklende skridt til, at de løber én i
møde med logrene haler. De leger og udforsker
alt det de møder, de er sjove og dejlige. Der blev
fundet nye familier til alle hvalpene. Alt er gået
godt takket være hjælp og vejledning, og alle
hvalpene blev hentet af deres nye familier, som
ventede med længsel på dem. Heldigvis bliver
nogle af dem i nærheden, så vi kan følge dem.
De er allerede fyldt et ½ år, og alle har det godt.
Så går du med en lille drøm om et kuld hvalpe, så hold dig ikke tilbage; det er en oplevelse
af de helt store, og jeg gør det gerne igen. Det har
været til stor glæde og sjovt for hele familien.
Hilsen Fra Birgitte og Shirley, Sirius, Spencer,
Shelly, Selma og Saga.
Foto: Mona Bundgaard

Sirius

Selma

Shelly
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Invitation

Invitation
Bernerpladsen Als og Sundeved
inviterer igen i år til sensommertur
Vi er i fuld gang med at planlægge en guidet tur
i Christiansfeld lørdag den 14. september 2019 –
så sæt kryds i kalenderen.
I får flere oplysninger i næste blad. Vi ses…
Fotos fra sidste års tur i Ho ……

Kjær’s Dancing With Charlie og søn Berlemo’s Aragon har anskaffet sig en
Åben “sports”vogn så de melder Top klar til årets Cruicing ned af gaden
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Invitation
TRÆNINGSPLADSERNE I SYD INVITERER TIL

SKUE I SYD
Lørdag den 31. august 2019 kl. 10.00

Træningspladsen Notmark Gl. Skole, Notmark 46, 6440 Augustenborg

DOMMERE

SKUE KLASSER (Uofficiel)
Baby klasse: 3-6 mdr.
Hvalpe klasse: 6-9 mdr.
Junior klasse: 9-18 mdr.
Mellem klasse: 15-24 mdr.
Åben klasse fra: 15 mdr.
Champion klasse fra: 15 mdr.
Veteran klasse fra: 8 år.
*Golf klasse: Fra 3 mdr.

Husk at vi er på Facebook!!
Skue i Syd (DBSK)

*I golf klassen må du tilmelde hunde med mindre handicaps, du skal
blot skrive på, hvilke handicaps hunden har. Disse bliver så holdt
uden for bedømmelse. Det kan f.eks. være tandfejl, haleknæk, eller
lignende. Det er en mulighed for at komme på udstilling med din
hund som ellers ikke har mulighed for at udstille.

LYDIGHED (Uofficiel)
Hvalpe
Begynder
LP1 – LP2 og LP3

PRÆMIER

RALLY (Uofficiel)

Skue: Pi Rasmussen
Lydighed: Kirsten Christiansen
Rally: Birgitte Lauritzen

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tilmeldingen (inkl. Betaling) til skuet skal ske
senest lørdag 17. august. Tilmelding er bindende.
Vi ønsker én tilmeldingsblanket pr. hund, pr. klasse.
Tilmeldingsblanketter findes på dette link
www.bernerpladsen-als-og-sundeved.dk
For at deltage i udstillingen skal hunden være registreret i DKK/FCI
Barn og hund samt parklasse tilmeldes på dagen.
Nummerskilte / startnummer vil blive udleveret på dagen.

Til alle
Tilmeldte hunde

Begynder og Øvede
Ekspert og Champion

TILMELDINGSPRISER

Pris pr. klasse 175 kr. for én hund.
150 kr. for efterfølgende hunde fra samme husstand.
Golf klasse 125 kr. og veteran klasse gratis
Indbetales til Sydbank Reg. nr. 8012 Konto nr. 00 01 06 22 38
Tilmeldingen bekræftes pr mail når betalingen er bekræftet på
kontoen.

Ved middagstid
Tænder vi grillen
Så man kan købe flæskestegsburgere og pølser
Der er også mulighed for at købe
sodavand/øl
kaffe og kage

Vi kårer også bedste golfhund, bedste veteran og
ældste veteran……

Amerikansk lotteri

Tilmeldinger sendes til:
skueisyd@stofanet.dk

Med rigtig mange
præmier

For yderligere oplysninger og henvendelser kontaktes
Johnny Rasmussen 20 49 67 77 / 75 92 29 02 Connie Norup 27 79 22 11
Berner hilsner fra
Træningspladserne: Nørbølling og Als/Sundeved
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DBSK’S TRÆNINGSPLADSER
Jylland
Als & Sundeved

Bent Jacobsen

4035 5190

Haderslev

Joanna Mandau

2992 9086

Nordjylland

Pia Lassen Jørgensen

20873854

Nørbølling

Johnny Rasmussen

2049 6777

Vejle

Frank Andersen

2720 1345

Fyn
Odense

Birgit Christiansen

6170 1397

Ole Funch Nielsen
Irma Jensen

3967 2662
3675 1124

Køge

Laila Nielsen
Iben Christoffersen

5663 9470 / 2513 3434
5666 3163 / 2042 6331

Suså

Bodil Nordam

3035 5017

Sjælland
Ballerup/Skovlunde
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Info

Info
Bestyrelsen

Formand
Gitte Høy Nielsen
Lindevej 2
7200 Grindsted
Telefon: 22 76 25 70
gittehoy@gmail.com
Næstformand
Monica Østergaard Rasmussen
Monica-joergensen@hotmail.com
Skødstrupvej 169
8530 Hjortshøj
Telefon: 31 43 36 56
Sekretær
Anna Andreassen
Mail@champalays.dk
Ebeltoftvej 27
8410 Rønde
Telefon: 31 16 04 00
Kasserer
Mia Lund Madsen
Kærsgårdvej 21
5464 Brenderup
Miaemil@gmail.com
Telefon: 61 12 19 59
Bestyrelsesmedlemmer
Lisbet Utke Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
Telefon: 49 16 01 68 / 20 10 21 68
lisbet@sennettas.dk
Helle Sinclair
pa-di@primanet.dk
Fjellerup Bygade 36, Fjellerup
8585 Glesborg
Telefon: 21 26 00 27
Tenna Ernst
Tennaernst21@gmail.com
Haslehøjvej 33
8210 Århus V
Telefon: 23 25 07 38
1. suppleant
Birgit Støttrup
b.stoettrup@hotmail.com
Østervang 25, Spørring
8380 Trige
Telefon: 22 15 78 36

2. suppleant
Lars Bibby
lars@bibby.dk
Ulvskovvej 140
8300 Odder
Telefon: 40 68 15 04

Avls- og sundhedsudvalg

Rikke M. Mollerup
Telefon: 25 32 46 48
berner_azuro@hotmail.com
Gitte Høy Nielsen
Telefon: 22 76 25 70
gittehoy@gmail.com

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

Mette Ejsing
Hyldager 7
2640 Hedehusene
Mette_ejsing@yahoo.dk

Dorthe Hammerich
dortehammerich@gmail.com
Telefon: 61 37 37 79

Vognkørselsudvalg:

Erika Bromose
Telefon: 48 36 00 31
bernerdr@hotmail.com

Joan Ohlsen-Kjeldsen
Maibrit Magaard
Marianne Rasmussen
Joanna Gram

De to af bestyrelsen udpegede
forelå ikke ved redaktionens
afslutning.
1. suppleant
Erling Kolding Jakobsen
ekj@bernerhojen.dk
Finn Katberg
finn.katberg@privat.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
Lisbet Ramsing
Højsagervej 52
3480 Fredensborg
lisbet@sennettas.dk

Aktivitetsudvalget

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

Gitte Høy Nielsen
gittehoy@gmail.com

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
Monica Østergaard Rasmussen
Monica-joergensen@hotmail.com
Skødstrupvej 169
8530 Hjortshøj
Telefon: 31 43 36 56
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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
10.05.2019

11.05.2019

12.05.2019

09.06.2019

Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

Roskilde
Darupvej 19,
4000 Roskilde
Roskilde
Darupvej 19,
4000 Roskilde
Roskilde
Darupvej 19,
4000 Roskilde
Nykøbing F
Hallen

András Korozs, HU

DKK

Frist: Udløbet
Nordisk Udstilling

Einar Poulsen, DK

DKK

Frist: Udløbet

Rune Lynggaard, NO

DKK

Frist: Udløbet
Kval. til Crufts

J.R. Walsh, IRL

DKK

Colette Muldoon, IRL
Carole Hartley-Mair,
UK

DBSK

Første: 13.04.2019
Sidste: 04.05.2019
National Udstilling
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

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.
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Udstillingskalender 2019

Udstillingskalender 2019
Dato

Sted

Dommer

Arrangør

Tilmeldingsfrist

23.06.2019

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

17.08.2019

Vejen
Vejen
Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen.
Varde
Horne Hallerne
Stadionvej 21,
Horne, 6800
Varde
Bornholm

Michael Forte, IRL

DKK

18.08.2019

Bornholm

Wencke Eikeseth

DKK

07.09.2019 Roskilde
Store Hestedag

Pernilla Sandstrøm,
SE

DBSK

21.09.2019 Slagelse
Sørbyhallen
Kirkerupvej 16
4200 Slagelse
22.09.2019 Ballerup

Julia Hierner, SE

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

Mette E. Tufte, NO

DBSK

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)

Del Richards, GB

DBSK

Første: 07.10.2019
Sidste: 14.10.2019
Kl. 23:59

03.08.2019

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

Frist 26.08.2019 Kl.
8.00. Københavns
Vinder (KBHV)
Første: 09.09.2019
Sidste: 16.09.2019
Kl. 23:59

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

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

Billeder

Billeder

Alfred til hundetræning

QUANTUS FOREVER z Krainy Zeusa

Berntiers The Look
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Afsender

Mia Lund Madsen, Kærsgårdvej 21, 5464 Brenderup

