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Burgdorf, Schweiz 11-12 augusti

Belåtna svenskar på plats i Burgdorf; 
Agnetha Lundh Carlsson, Ingemar 

Nordh och Ing-Marie Olofsson.
Foto: Ann-Sofie Nordh.

Tack vare det utmärkta systemet att i 
varje ring skriva vad resp. startnummer 
fick i kvalitetsbedömningen, gick det att 

hålla sin katalog uppdaterad.
Foto: Elin Ankarbäck.

Vacker körsång i sommarkvällen.
Foto: Jane Ankarbäck.

Hela domarkåren samlad. Fr. v. Claude Sautebin, Regula 
Bürgi-Rindlisbacher, Maija Heinilä Ånestad,, Ingrid Werhonig, 

Jelly de Jong Bol, Satu Ylä-Mononen och Heinz Imhof.
Foto: Pia Magnusson.

Glada berner tar sig ett dopp i bäcken intill 
utställningsplatsen.

Foto: Pia Magnusson.

Söta tiken Mon Cherie v. Jauntal blev 
bästa valp under lördagens utställning 

för domare Maija Ånestad. 
Foto: Pia Magnusson.

Vy över utställningsplatsen.
Foto: Ann-Sofie Nordh.

     22                                                                                                            Sennenbladet 3-2007



                                                                                                                 Sennenbladet 3-2007                                                                                                          23

Burgdorf, Schweiz 11-12 augusti

Svenska Berntiers Front Page fick stå högst upp på prispallen båda dagarna då den schweiziska bernerklubben firade 100-års-
jubileum i Burgdorf. En historisk händelse och en fantastisk framgång för uppfödaren och ägaren Eva Sundell-Johansson, här 

flankerad av sin man Stefan och några av utställningens domare. Foto: Molly Bass, Virginia.

Fler svenska framgångar blev det när Anders Andersson och 
Gangsterluvans Keno Kanon vann öppenklassen båda 

dagarna och sånär blev bästa hane. Foto: Pia Magnusson.

Napoleon med matte Anita Richter fick en mycket hedrande 
tredjeplacering i öppenklassen på lördagen. 

Foto: Pia Magnusson.
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100-årsjubileum i Burgdorf
Text: Jane och Elin Ankarbäck

År 1907 skrevs i Burgdorf, Schweiz, för första gången en rasstandard för Berner Sennen. Här kan man säga att rasens 
”vagga” ligger och det passade mycket bra att välja just den platsen för att fira rasens 100-årsjubileum. 
Man valde att i anslutning till den stora tvådagars jubileumsutställningen, även lägga ett symposium (artikel kommer 
i SB nr 4) och en gemensam jubileumsmiddag. 

Vacker plats
Ovanför utställningsplatsen på de höga karakteristiska klip-
porna ligger det gamla anrika slottet i Burgdorf. Det var en 
bildskön bakgrund till den stora jubileumsutställningen, som 
den Schweiziska Berner Sennenhundklubben inbjudit till.
De på lördagen 423 och på söndagen 505 anmälda hundarna 
var uppdelade i sju olika ringar. Det var därför inte helt lätt att 
hinna se alla de svenska hundar som var anmälda till utställ-
ningen. Man såg också ett antal hundar födda efter svenska 
hanar i utställningskatalogen. Flera svenska uppfödare fanns på 
plats och många andra svenska bernervänner hade hittat hit för 
att vara med om den historiska händelsen. 

Domare på utställningen var Ingrid Werhonig, Claud Sautebin, 
Regula Bürgi-Rindlisbacher och Heinz Imhof, alla från värd-
landet, samt Maija Heinilä Ånestad från Norge, Jelly de Jong 
Bol från Holland och Satu Ylä-Mononen från Finland. 

Bedömningen
Först skedde kvalitetsbedömning av hundarna i de olika klas-
serna ( jüngsten-, jugend-, zwischen-, offene-, champion- och 
veteranenklasse) ute i ringarna. De två bästa omdömena man 
kunde få, var i fallande ordning ”vorzüglich” och ”sehr gut”, 
vilket tydligen ungefär motsvarar etta med CK, respektive en 
slät etta. De allra flesta av de svenska hundarna kunde stoltsera 
med de fina omdömena. Därefter gick de fyra bästa ur varje 
klass till konkurrensbedömningen i stora ringen. Vinnaren av 
varje klass tävlade sedan om bästa hane och bästa tik. Här hade 
man också något man kallade parklass, uppfödargrupper inne-
hållande tre eller fyra hundar och slutligen Best in Show för 
respektive dag och på söndagen slutligen bästa hund på hela 
jubileumsutställningen. 

Den schweiziska flaggan välkomnar till jubileumsmiddag.
Foto: Jane Ankarbäck.

Eva klappar om Front Page ”Peggy” efter lördagens seger. I raden bakom står 
fr.v. Evas man Stefan med fina priser, Maija Heinilä Ånestad, Claude Sautebin, 

Satu Ylä-Mononen, Jelly de Jong Bol, Regula Bürgi-Rindlisbacher, Heinz 
Imhof och Ingrid Werhonig. Foto: Jane Ankarbäck.

Belgiska Emerson van’t Stokerybos med husse Ivan Delrue-Vandewalle blev 
bästa hane båda dagarna och poserar här tillsammans med Front Page och 

Eva Sundell-Johansson
Foto: Pia Magnusson.
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Spänningen på topp!
Det gick väldigt bra för de svenska hundarna och spänningen 
går knappast att beskriva i ord. Den svenska publiken ömsom 
höll andan och ömsom hejade högljutt när bedömningen av 
offeneklassen för hanarna pågick, där vi hade inte mindre än 
sju svenskfödda hanar med. Både Napoleon och Keno gick 
vidare till konkurrensbedömningen i stora ringen på lördagen, 
där Keno fick klättra allra högst upp på pallen och Napoleon 
fick ta tredjeplatsen i offeneklassen till vårt stora jubel. Keno 
hängde också med väldigt länge i bästa hanhundsklassen, men 
fick på sluttampen se sig slagen av den belgiske hanen Emer-
son v.’t Stokerybos. Även här var det dock svensk inblandning, 
då Emersons pappa är Jan Herngrens Ch. Indian Hills Show-
time v. Keilissa.

Sedan var det dags för tikarnas konkurrensbedömningar. Här 
blev det minst sagt lika spännande som vid hanhundsbedöm-
ningen. Berntiers Front Page vann sin Zwischenklasse och till 
vår oerhörda glädje blev hon efter en fantastiskt spännande 
final, där vi blev allt hesare, bästa tik. När hon därefter vann 
över den belgiske hanen Emerson visste jublet inga gränser. 
Det var helt fantastiskt att en svensk tik blir BIS bland lörda-
gens alla hundar. 

Jubileumsmiddag
På lördagskvällen hölls en mycket trevlig jubileumsmiddag i 
ett stort partytält på utställningsplatsen. Den inleddes med klas-
sisk schweizisk traditionsenlig blåsning i de stora lurarna, med 
uppträdande och körsång i nationaldräkter. Det var ungefär 
500 sittande gäster från ca 25 nationer och det knöts många 
nya bekantskaper över gränserna, som säkert blir givande 
inför framtiden. Middagen avslutades med ett antal gigantiska 
mycket fina bernerglasstårtor kantade med tomtebloss. Sedan 
blev det bernerprat till långt in på natten.

Repris
Vid söndagens utställning deltog ungefär samma hundar som 
på lördagen. Det var också samma domare, men de dömde 
andra klasser. 
Även den här dagen fick många av våra svenska hundar 
mycket fina omdömen. Söndagens finaler blev verkligen inte 
mindre spännande än lördagens. Gangsterluvans Keno Kanon 
stod åter högst upp på pallen i sin klass och Berntiers Front 
Page gjorde om den fantastiska uppvisningen och blev även på 
söndagen utställningens vackraste hund med sin BIS-placering. 
Det resulterade i att hon blev hela jubileumsutställningens 
vackraste hund, helt otroligt !! 

Europeisk konkurrens
Det var många nationer från Europa representerade bland 
utställare och publik. Bland publiken fanns också en hel del 
bernerfolk, som har sin hemvist utanför Europa. Med tanke på 
det har Sverige nu med stor säkerhet placerat sig på världskar-
tan vad gäller våra Berner Sennenhundar.
Det är stort att två dagar i sträck på Schweiz 100-årsjubileum 
se en svenskuppfödd tik ta hem BIS-placeringen och sluta som 
hela jubileumsutställningens vackraste hund. 
Ett stort GRATTIS till Eva Sundell-Johansson, Berntiers ken-
nel med den endast 20 månader gamla tiken Berntiers Front 
Page.
Det var mycket roligt att i övrigt se våra svenskuppfödda hun-
dar stå sig i den Europeiska konkurrensen. Stor heder åt alla 
de som åkt så många mil med sina hundar för att visa upp dem 
nere på jubiléet och alla entusiastiska svenskar som fanns på 
plats för att heja fram dem. Bernersverige är fantastiskt!

Fullsatt i restaurangtältet under jubileumsmiddagen.
Foto: Jane Ankarbäck.

Traditionell lurblåsning.
Foto: Jane Ankarbäck.

Utställningsområdet med slottet i bakgrunden
Foto: Pia Magnusson.

Schweizisk glasstårta à la berner.
Foto: Jane Ankarbäck.


