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Nyt fra Bestyrelsen 
Hvem er formand?

 
 
Hej, mit navn er Henrik Krysteli Semark 
Jeg er 30 år gammel, nygift og lykkelig ”far” 
til 2 stk. Shetland Sheepdog og 1 stk. Border 
Collie, på henholdsvis 3,5 år, 6 mdr. og 2 år. 
 
Jeg arbejder til dagligt hos et konsulenthus, 
hvor jeg er System arkitekt med speciale i 
automatisering. 
 
Min kærlighed til hunde startede allerede 
som barn, mine forældre havde ikke hund og 
jeg måtte ikke få én, men til gengæld havde 
min farmor hund, som jeg elskede og som 
slet ikke havde øje for andre end mig, ligeså 
snart jeg var i nærheden – her hygge 
trænede jeg og lærte en masse om 
hundesprog. 
Jeg sagde allerede dengang, at når jeg 
flyttede hjemmefra, så skulle jeg have hund 
– det blev imidlertid ikke helt lige da jeg 
flyttede hjemmefra, men tæt på ;-)Min 
første hund endte med at blive en Shetland 
Sheepdog, også kaldt Sheltie - men under 
min søgen på den rigtige race for mig, var jeg 
så heldig at møde Marianne Jensen og 
hendes fantastisk Border Collie ”Simaro L-
Smoking Gun”, Gunnar – jeg var ikke i tvivl 
om at Border Collien var en race for mig, 
men jeg var ikke sikker nok på mine egne 
evner, så jeg følte ikke at Border 
Collienskulle være min første hund, derfor 

faldt valget på Sheltien som på trods af 
mange forskelligheder, trods alt smager lidt 
af fisk. 
 
Herefter har vi så virkelig omfavnet 
hundeverdenen, først med udstillinger også 
med opdrætter- og hundeholder 
uddannelsen, alt dette gjorde at jeg nu følte 
mig klar og rustet til at få mig en Border 
Collie. 
 
Så da vi fik muligheden for at få en, efter den 
kombination som jeg havde gået og kigget 
efter i lang lang tid, så slog vi til.  
Vi var på juleferie da vi fik nyheden om at 
hvalpen var vores, efter vi i længere tid 
havde været i kontakt med opdrætteren, 
både fysik og på telefon.  
Pludselig skulle vores ferie i Spanien 
forkortes, hjem med os i flyet, med Sheltie 
og alt vores habengut også ellers bare afsted 
med flyet næste morgen for at hente vores 
nye dejlige hvalps, ”Simaro Remember Me”, 
Ruby – dette blev startskuddet til helt nye 
udfordringer, glæder og masser af sjov og 
ballade… for hold nu op hvor er det bare en 
fest med en hund der giver lidt modspil og 
som bare er på! 
 
Dette har så åbnet en masse nye døre, med 
endnu mere udstilling, lydighed og nu senest 
en uddannelse som mentalbeskriver hos 
DKK. 
 
Fremtiden står helt sikkert på endnu mere 
hund, både som opdrætter af Sheltier og 
Border Collie men også med endnu mere 
uddannelse så jeg kan blive endnu mere 
bevist om det som alt min fritid i 
virkeligheden går med – og hvem ved, måske 
bliver Ruby og jeg også i stand til at lave en 
Lydighedsprøve, selvom vi begge lige nu er 
på ukortlagt vand. 
 
En ting er sikkert, jeg glæder mig i hvert fald 
utrolig meget til, i samarbejde med mine 
øvrige bestyrelsesmedlemmer og vores 
fantastiske udvalg, at gøre vores klub, til en 
endnu bedre klub at være medlem af end 
den er i dag. 



Hvem er næstformand? 

 
Hej, mit navn er Kimmie Aran 
Jeg blev valgt ind BCK’s bestyrelse i 2019 og 
sidder som næstformand hvor jeg har 
ansvaret for at formidle kontakten for 
udstillings-samt hyrdeudvalget. 
 
Det er vigtigt for mig, at der er plads til alle i 
BCK, der skal være forskellige holdninger og 
ideer, for at nye kreative tiltag kan blive til 
noget, og det er vigtigt, at der er en positiv 
tilgang til opgaverne, så medlemmerne føler 
sig velkomne og trives i klubregi.  
 
Jeg glæder mig til et rigtig godt samarbejde. 
 
Lidt om min baggrund. 
Jeg er uddannet hundefrisør og er indehaver 
af salon Blue Dog Care i Meløse. 
 
Mine forældre havde schæferhunde, som 
min mor trænede i IPO og mine 
bedsteforældre har i mange år opdrættet 
Kleiner Münsterländer. Det var derfor meget 
naturligt for mig også at få en stor interesse 
for hunde. 
Min første “egen” hund var en lille sort/hvid 
papillon, Aroma som jeg startede til 
lydighedstræning med hos Anette Dalgaard. 
Jeg forelskede mig hurtigt i Anette’s 

daværende Border Collie Ziggo, men der 
skulle dog gå nogle år inden beslutningen 
blev taget om at få en Border Collie. 
 
Efter lang tids forskning af forskellige linjer 
kontaktede jeg Lisi Ertl (kennel Of Green 
Border Line) i Østrig, og derefter varede det 
ikke længe før Acko en blå/hvid han hund 
flyttede ind i huset, han er p.t udstationeret. 
Et par år efter blev drømmen om endnu en 
BC opfyldt, og Mica blev hentet hjem fra 
samme opdrætter. I 2018 fik jeg mit først 
kuld hvalpe efter Mica og valgte at beholde 
begge tæver, Kiri og Sumi. I 2019 
Importerede jeg en lille trefarvet tæve Dee 
fra Italien.  
 
Jeg holder meget af at udstille mine hunde i 
indland såvel som udland, til dagligt træner 
jeg lydighed, agility, heelwork to music, og 
har tidligere hyrdet.  
 
Jeg har et stort ønske om at bidrage til at 
bevare Border Collie racen som en sund og 
stærk hund, der kan arbejde i mange timer 
uden at blive træt, og samtidig en kærlig 
hund, der knytter sig stærkt til sin ejer. Jeg 
opdrætter under kennelnavnet Mikami. 
 
  
Hvem er kassereren? 

 



Mit navn er Lena Mortensen, jeg er 48 år og 
bosat i Tune på Sjælland, sammen med min 
mand og den yngste af 2 sønner som endnu 
ikke er fløjet fra reden. Jeg er ansat på 27. år 
hos en bilforhandler. For det meste tager 

dette arbejde alt for meget af min fritid      . 
På nuværende tidspunkt har jeg 2 Border 
Collier. Sumi på 8 år og Felix på 4 år. 
 
Min kærlighed til dyr har altid været stor. I 
barndomshjemmet havde vi schæfer. Som 6 
årig får jeg mit største ønske opfyldt. – Jeg 
fik lov at starte på en rideskole. Hurtigt blev 
rideskolen byttet ud med egen pony og 
MANGE timer er brugt på gården, fuld af 
alverdens dyr. 
 
Da jeg bliver ældre og flytter hjemmefra er 
ridningen indstillet, men kærligheden til dyr 
var stadig lige stor. Så jeg skulle selvfølgelig 
have min egen hund. Præget hjemmefra, 
faldt valget naturligvis på en schæferhund. 
Og gik naturligvis til hundetræning i den 
lokale schæferhundeklub. Et dejligt første år 
på først små hvalpe og dernæst store hvalpe. 
Men så sluttede det. Dengang bestod 
træningen i at man gik meget på række og 
trak ufatteligt meget i hundens halsbånd. Jeg 
stoppede derfor og nøjedes med ”bare” at 
have en hund. 
 
På det tidspunkt han ikke kunne længere, var 
jeg blevet mor til barn nr. 2 og faktisk var det 
lidt en befrielse at slippe for hundehår og 
beskidte gulve.  
 
Jeg holdt i 4 år, men så var ønsket om hund 
igen så stort at der måtte gøres noget. Et 
vennepar kendte en med et kuld 
schæferhvalpe. Ingen stamtavle, men hvad 
betød det også? 
 
Jeg fik den dejligste langhårede schæferhan i 
år 2004, som selvfølgelig også skulle 
igennem hvalpe træningen. Til min store 
overraskelse, så var noget ændret. Positiv 
træning havde meldt sin ankomst og det 
handlede ikke længere om at trække i 
hunden og skælde ud. Man havde fundet 
værdien i positiv belønning i form af 

godbidder og legetøj. Hvalpetræning blev til 
almindelig træning og interessen for 
konkurrence voksede. Det var jo virkelig 
sjovt og en helt igennem anderledes måde at 
have hund på. Det var ikke længere ”bare” 
en hund.  
 
Vi nåede hele vejen til IPO3, som er en 
brugshundeprøve der indeholder både spor, 
lydighed og forsvarsarbejde. 
 
I en alder af 7 år var det tid til pensionering, 
da småskavanker havde gjort sit indtog. Vi 
skulle nu bare hyggetræne. Men det duede 
alligevel ikke for mig. Det blev ikke trænet 

noget overhovedet       
 
Jeg måtte finde hund nr. 2, men synes dog at 
2 schæferhunde ville fylde meget. En 
arbejdskollega havde ”Nova Scotia Duck 
Tolling Retriever” også kaldet en Toller. Han 
trænede LP og en dag viste han mig et 
youtube klip med en Border Collie, der gik 
lydighed. Jeg var meget imponeret, men 

alligevel betænkelig ved så lille en hund       
 
Dog synes jeg at regnestykket med pladsen i 
bilen ville passe bedre med en knap så stor 
hund. Derfor fik jeg kontakt til Marianne 
Jensen, som jeg i dag er evigt taknemmelig 
for at have mødt. Hun er nok hovedårsagen 
til at jeg den dag i dag er vildt forelsket i 
Border Collien. 
 
Sumi, min første Border Collie, blev fuldt ud 
alt hvad jeg ønskede mig, en fantastisk 
lydighedshund. En rigtig klassens duks. Han 
blev champion i en ret ung alder og afsted 
det gik. Vi nåede op og få placering i 
Eliteklassen. Men pludselig var alt det sjove 
væk. Det synes både Sumi og jeg. 
 
I mellemtiden var schæferen rejst over 
regnbuebroen og jeg synes det kunne være 
en god ide igen at have 2 hunde. Da der 
samtidig præsenterede sig en kombination 
af 2 hunde som jeg kendte og elskede, så var 
jeg ikke i tvivl. Felix kom ind i familien og 
skulle selvfølgelig være lydighedshund, som 
Sumi var. Men ak… Det var vi 2 om at 



bestemme. Felix er og bliver bare ikke nogen 
lydighedshund. – I hvert fald ikke i 

kombination med mig      . Da jeg havde 
brugt det første år, på henholdsvis at kalde 
og/eller hente min hund hos alle de andre på 
træningspladsen, hvad enten det var 
lydighed eller agility, så gav jeg op. Lidt trist 
anede jeg ikke mine levende råd for hvordan 
Felix og jeg skulle finde melodien. Misforstå 
mig ikke, han har altid været elsket, absolut 
lige så meget som de andre hunde. Han har 
givet mig så meget, med hans altid fjollede 
opførsel. Men for søren, hvor ville jeg bare 
gerne have træningen til at virke. 
 
En dag så jeg et opslag om ”træning med din 
teenagehund”, og som jeg læste opslaget, så 
var det et hold, der var designet til Felix og 
mig. Vi havde et udmærket forløb, men det 
var heller ikke nøglen til succes for 
samarbejde. Men heldigvis var der noget nyt 
under opsejling, nemlig Nose Work. Og 
heldigt for mig, så var det noget denne 
instruktør gik all in på. Nose Work er nu 
blevet vores nye sort og jeg konkurrerer med 
begge hunde i denne fantastiske disciplin. 
Jeg har derfor den fedeste, mest fuldendte 
følelse med begge mine fantastiske Border 
Collier. – Hvad mere kan man ønske sig? 
 
Hvem er Sekretæren? 

Mit navn er Katarina Byth Carstens 
 

Jeg har fået den ære at blive optaget som en 
del af bestyrelsen og vil derfor lige 
introducere hvem jeg er og hvad baggrund 
jeg har. Jeg er 29 år og er pt bosat i Gentofte 
sammen med min familie. Til dagligt 
arbejder jeg deltid hos Dyrenes Beskyttelses 
vagtcentral samt deltid i en børnehave. Jeg 
har altid fra en ung alder været fascineret af 
dyr og interaktion mellem mennesket for 
dyret. Jeg har derfor valgt at studere 
husdyrsvidenskab på KU og senere Animal 
science. Gennem mine studier har jeg haft 
fokus på familiedyr alt fra adfærd og træning 
til ernæring og genetik. Jeg er passioneret 
omkring genetik og hvordan man kan bruge 
den viden der er tilgængelig på området til 
at optimere avlen og sikre os sunde hunde 
både nu men også fremadrettet.  Tidligere 
på året fik jeg den ære at blive optaget i 
sundhedsudvalget for klubben og nu her 
også i bestyrelsen.  
 
Jeg har altid haft dyr omkring mig, men ikke 
fået hund før jeg selv var flyttet hjemmefra 
og havde tiden til det. Jeg fik min første 
hund for fem år siden, og det blev en Border 
Collie. Havde egentlig været forelsket i racen 
Shiba Inu og gået rigtigt længe og var 
overbevist om at det var racen for mig. Da 
jeg så skulle have min første hund og 
opgjorde med mig selv hvad jeg kunne 
tilbyde en hund og hvad mine ønsker og 
ambitioner med hund var, så var det 
tydeligt, at jeg skulle have en Border Collie.  
Det er en beslutning jeg på intet tidspunkt 
har fortrudt, det er lige den race for mig og 
jeg har nu to meget forskellige eksemplarer 
af racen.  
 
Min ældste hund er valgt ud fra at den skulle 
kunne bruges sammen med børn og arbejde 
med formidling og introduktion af hunde for 
børn i alle aldre. Det har altid været en stor 
interesse for mig at kunne dele min viden 
med andre og lære fra mig. Det var derfor 
vigtigt at min fremtidige hund kunne hjælpe 
mig i det arbejde. Men foruden den skulle 
kunne arbejde med mig og børn havde jeg 
ønske om en aktiv hund der kunne løbe med 
mig og en jeg kunne prøve alt mulig 



forskelligt hundesport af med, for at se hvad 
der fangede os. Da jeg for fem år siden fik 
min første hund havde jeg slet ikke forstillet 
mig hvor perfekt en hund jeg kunne få. Han 
kunne allerede i en alder af blot seks 
måneder begynde at arbejde med mindre 
grupper af børn og var bare den nemmeste 
hund i hverdagen. I dag arbejder vi med børn 
i forskellige aldre med forskellige behov. 
Både børn der har dårlige oplevelser med 
hunde og er bange for hunde men også børn 
der har lyst til at prøve mere med hunde og 
se hvad de kan. Derudover løber vi aktivt 
agility sammen og vi elsker at træne tricks og 
lege med frisbee. Vi har også prøvet kræfter 
med LP og Rally og taget begynder titler, 
men endnu ikke konkurreret videre.  
 
Håber dette lille skriv har givet et lille indblik 
i hvem jeg er. Man er altid velkommen til at 
kontakte mig hvis der er nogle spørgsmål, 
ønsker eller kommentarer. Jeg glæder mig til 
at samarbejde med klubbens medlemmer og 
de forskellige udvalg samt resten af 
bestyrelsen. Sammen kan vi nå langt.  
 
 
Hvem er alment Medlem? 

 
Mit navn er Birgitte Rønsner 
 
Jeg sidder som alment bestyrelsesmedlem i 
Border Collie klubben. Jeg blev valgt ind i 

2018. Jeg står for udvalg i Rally, HTM og NW. 
Her har jeg et godt samarbejde med 
udvalgsmedlemmerne og jeg synes de gør et 
stort og flot stykke arbejde for vores klub. 
 
Lidt om min hundeverden 
Interessen for hund har jeg fra 
barndommen. Jeg har hele min barndom 
haft Golden Retrievere og da jeg blev voksen 
fik jeg min første Samojedhund. Så tilbage i 
1992 startede min nysgerrighed for alvor 
omkring at træne hund og studere 
hundesprog. Jeg har de første mange år 
trænet i DCH, både lydighed og agility. Jeg er 
også uddannet træner i DCH med speciale i 
Agility. 
 
Igennem de først mange år har jeg haft 3 
Samojeder (Zimba, Meeko og Kookey). 
Kookey førte mig til DKK og vi fik skabt en 
interesse i LP og Rally. Med interessen for LP 
opstod der et ”kig ind” i BC verden fra 
sidelinjen og jeg synes det var en ny verden 
der åbnede sig, i forhold til at arbejde med 
hund. 
 
For snart 6 år siden fik jeg Linus (Gawain’s 
shining like a diamond) som er en dejlig 
arbejdsivrig Border Collie. Vi har fundet 
vores vej i Rally. Ud over Rally er Linus god 
som både vandre og løbshund og jeg elsker 
vores samarbejde både i det daglige og til 
konkurrencer. 
 
Hvem er Suppleanter? 

 



Mit navn er Gitte Ploug og jeg bor i Korsør. 
 
Jeg har Ollie på knap 3 år (Border Danica’s 
Bottle Flip) som jeg går rally med og som jeg 
udstillinger i ind og udland. Han er min første 
border og bliver bestemt heller ikke den 
sidste. 
Jeg er valgt ind som suppleant i BCK’s 
bestyrelse og jeg ser frem til at få en god 
indsigt i bestyrelsens arbejde og ser frem til 
et godt og udviklende samarbejde med de 
øvrige bestyrelsesmedlemmerne. 
Håber at vi sammen med medlemmerne kan 
få mange nye ideer, der kan føre til nye tiltag 
i klubben. 
 

 
Mit navn er Lene Dyrner 
 
Mit liv med border collie startede i 1993, 
dengang var der 63 registreret border collier 

hos DKK - antallet er vist steget lidt siden       
 
Jeg havde set Folk & Fæ, en gammel serie 
om nogen dyrlæger, og i den så jeg en 
sort/hvid mega lækker hund. 
 
Jeg ringede til DKK og sagde at jeg gerne ville 
have “en sort/hvid hund der fanger får” og 
jeg skulle bruge den til 
“hundebanespringning” - damen i den anden 
ende blev meget stille og sagde så bare “jeg 
sender dig noget” 

 
Jeg modtog en liste med en opdrætter på og 
hun havde tilfældigvis de der sort/hvide 
nogen der fanger får og skulle også 
tilfældigvis til Sjælland når de blev 8 uger - 
Mark som han hed, blev så valgt ud fra at 
hans aftegning i hovedet var helt 

symmetrisk, så nemt var det       
Mark blev agility champion i 

“hundebanespringning”      
 
Nr 2 Willie blev afløseren, men var lidt vild 
på ag banerne så han blev til rally hund, der 
var rally nemlig lige kommet til Danmark - 
faktisk blev han den første border collie der 

blev rally champion i Danmark       
 
Nr 3 blev Obi, Obi var ikke født til fart men 
han var til gengæld gudesmuk og min mands 
bedste ven - han blev også rally champion. 
 
Nr 4 er Joey som vi har endnu, han er 7 1/2 
år og også rallyhund dog kun på fritidsbasis 
nu - i 2017 blev han danmarksmester i Rally 

Begynder      
 
Nr 5 er Cooper, han bliver snart 3 år. Han er 
min lydigheds narkoman og jeg håber vi når 
helt op til stjernerne - han kan i hvert fald, 

jeg skal bare lige lære at følge med       Det 
ligger i hans gener da hans mor er lydigheds 
champion, hans mormor er verdensmester i 
lydighed og hans far er på det spanske 

lydigheds landshold        
 
Det er i lydigheden mit hjerte ligger, og det 
er i denne disciplin jeg har fået de bedste 

venskaber og en ny familie      
 
Har du spørgsmål eller gode ideer så sig 
endelig til hvis vi mødes på 
lydighedsbanerne 
 

  



BCK Klubmesterskab 2019 

Tekst: Lisbeth Zacho. 

 

Den 7-8/9 blev der afholdt klubmesterskab i 

Lydighed og Rally på Gardbogaard. Vi havde 

en rigtig hyggelig weekend med en skøn 

stemning i hallen. Lone Thyrsgaard dømte Lp 

om lørdagen. Vi havde delt øvelserne op i 

2x4 gældende for Elite, Champion og klasse 

3, så vi slap for de lange transporter og det 

fungerede meget godt. 

 

Om søndagen var der 2 x rallyprøver. Igen en 

super hyggelig stemning i og udenfor ringen. 

Anette Dalgaard/Ditte Wolsted dømte prøve 

1, Anita Jacobsson/Anette Dalgaard dømte 

prøve 2 (Klubmesterskabet) 

VI ØNSKER TILLYKKE TIL ALLE 

KLUBMESTERNE! 

Tusind tak til alle jer som deltog, til 

dommerne, sekretærer, Hjælpere og vores 

sponsorere Klausen Import og Innordic 

Danmark. 

 

Husk at sætte kryds i kalenderen d. 6-7/6-

2020 her holder vi klubmesterskab i Rally 

med udtagelse til ÅH, DM20 samt nordisk 

begge dage, Lp med udtagelse til DM20 

begge dage, Skue, HTM/FS, 

færdighedsprøver, senior, 6+, 

begynderklasse samt sandkasse lørdag og 

Dobbelt udstilling søndag. 

 

Klubmester Rally Begynder 

Maria Weber med Gawains Second Time 

Around 

 

Klubmester Rally Senior 

Maj-Britt Schultz Jensen med Gawains 

Twilight Zone 

 

 



Klubmester Rally Ekspert 

Ditte Wolsted med Border Tops Rift 

 

 

Klubmester Rally Champion 

Pernille Thelin med Rothmanns James 

 

Klubmester Rally Junior 

Kimmie Wolsted med Border Tops Rift 

 

 

Klubmester Lp Elite 

Marianne Hartvig med Dumf And Galwy 

Kalypso 

 



Klubmester Lp Champion 

Henriette Trimarchi med Simaro Million 

Dollar Baby 

 

Klubmester Lp3 

Sten-Erik Rasmussen med HWBC Free Light 

Kato 

 

Klubmester Lp2 

Mai-Brit Roland med Asasara Likes Mabel 

 

Klubmester Lp1 

Iben Hansen med Gawains Code Of Conduct 

 



Nordisk rallymesterskaber  

Gawain’s Future Dream (Tempo) og Christina 

Ulrich Pedersen som blev bedste dansker 

ved det NM i rally med en 6. plads.

  

Årets senior hund 2019 

Tekst:  Maibritt F. Johansen og Lene Simonsen. 
Foto: Tina Hindsgaul 

 
Vandrepokalen skænket af kennel Beautiful 
Borders til årets senior agility hund 2019 for 
store hunde, blev for første gang uddelt i 
Albertslund den 25/8-19. 
 
Tankerne bag at starte denne senior 
konkurrence op, var, at det var vigtigt for os, 
at vores grå guld-hunde fortsat kunne have 
det sjovt og være en del af agility sporten i 
Danmark. Så efter en brain-storm med 
mange gode ideer, kunne vi sætte os ned, og 
lave nogle regler, som var senior hunde 
venlige. Desuden søgte vi sponsorater, så vi 
kunne afholde en stor præmie uddeling. 
Samt vi oprettede en Facebook gruppe. 
 
Kort fortalt er reglerne således, at hver 
ekvipage kan samle 6 resultater på 6 
udvalgte stævner i jylland, på Fyn og 
sjælland. Ved pointlighed er det den ældste 
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hund, som ville vinde. Derfor var 
spændingen ekstra stor til det sidste løb i 
Albertslund. 
 
I daglig tale er senior løbene blevet kaldt for 
KONGEKLASSEN, og med god stemning 
omkring agility ringen er der blevet heppet 
på hinanden i stor stil. Til flere stævner har vi 
været 21 ekvipager i senior klassen, hvilket 
ikke er set før. 
 

 
 
Med rød løber, bobler, blomster, flag, tale og 
mange fantastiske sponsorpræmier 
afsluttede det hele i Albertslund den 25/8-
19, hvor vi havde 13 ekvipager til præmie 
uddeling. Desuden blev der uddelt ekstra 
præmier til ikke-border collier, nemlig 
schæferhunden, Diesel og dansk-svensk 
gårdhunden, Max. Den ældste hund, Foxon, 
modtog også en ekstra præmie. 
 
Herunder fremgår det endelig resultat: 
 
Louise Bille Lau/Ronja 52 point  
Brian Vestergård/Max 50 point  
Lene Simonsen/Turbo 48 point  
Lis Andersen/Chillie 46 point  
Henrik Petersen/Senna 42 point  
Carina Enevoldsen/Diesel 42 point  
Maibritt F. Johansen/Foxon 40 point  
Jeanette Hansen/Chaos 40 point  
Lone Sommer/Kizz Me 36 point  
Lasse Joensson/Orson 30 point  
Tina Skotte/Be 20 point  
Sanne Bangslund/Lakris 14 point  
Christa Riber Hansen/Diesel 4 point  
Stort tillykke til alle ekvipagerne. 
 
Vi ønsker naturligvis også at sige tusind 
mange tak til alle sponsorerne: 

Kiropraktor Kirsten Dau, Vestegnens 
Hundeskole, Odder dyreklinik, Klausen 
Import, Stald Munkholm, Lazi hallen, Hvalsø 
Hundevenner, IEC hallen, Canosan, Oliver´s 
Petfood, Flying Dogz og Encina. 
 
Vi fortsætter den store succes til næste år, 
hvor vi håber, at se endnu flere store senior 
hunde (fyldt 7 år) samt fantastiske sponsorer 
igen. 
 

 
På gensyn! 
 

Klubmester i agility 2019 
 
I weekenden den 12. og  13. oktober 2019 
blev der afholdt klubmesterskab i agility 
under Border Collieklubben. Det blev afholdt 
i forbindelse med at Vallensbæk Agility Sport 
afholdt indendørs stævne i Vallensbæk 
Idrætscenter. 
 
Disse stævner er altid vel besøgt og der 
bliver tit udsolgt kort tid efter der blive åben 
for tilmelding (rekorden er vist 10 min for 
den dag de store hunde løber). Der er max 
antal starter pr. dag: 300 – svare til ca. 75-80 
hunde pr. dag. Denne gang var klasserne 
fordelt: 
Lørdag: klasse 1 (alle 3 størrelser) + klasse 2 
(små og mellem hunde) 
Søndag: klasse 2 (store hunde inkl. stor 
senior) + klasse 3 (alle 3 størrelser) 
Denne fordeling bliver også brugt til næste 
stævne: 15. & 16. februar 2020. Alle havde 
mulighed for at løbe 4 klasser hver, fordelt 
med 2 i agility og 2 i spring. Bedste hund 
efter alle 4 løb, blev kåret som klubmester 
(krav medlem af BCK og hunden har 
stambog) 
 

 



Årets klubmester 2019  
 
Klasse 1: Annette Bjerrum og Wonder 
(Border Star Never Forget Wonder) 

 
 
Klasse 2: Eva Dinesen og Gadi (Ulkærgårds 
Great Gadi Color Girl) 

 
 
 
 
 

Klasse 2 senior: Bent Blom Larsen og Blitz 
(Kewstock Ready To Dazzle 'em All) 

 
 
Klasse 3: Charlotte Fischer og Champ (Only 
Stars Go Groovy Champion) 

 
 
 
TILLYKKE til alle! 
 



Årets hunde og klubmestre i 
HTM og Freestyle 
 
Den 3. november 2019 blev årets sidste 
HTM-konkurrence i BCK-regi afholdt i 
Ringsted. Ved samme lejlighed blev Årets 
HTM- og Freestylehunde i Border Collie 
Klubben kåret, og det årlige klubmesterskab 
blev afviklet. 
 
Årets Hunde 
Til Årets Hund-konkurrencen kan man samle 
point ved alle officielle HTM-konkurrencer i 
Danmark. I klasse 1 og 2 lægges pointene 
sammen for de tre bedste resultater, mens 
det i klasse 3 er de fire bedste resultater, der 
tæller. Føreren skal være medlem af Border 
Collie Klubben for at placere sig i 
konkurrencen. 
 
Årets Hunde 2019 blev: 
 
HTM1 
1. Jette Porter & Krauholt Stardust Tristan 
(Sketch) 

 

 
2. Maj-Britt Schultz Jensen & Gawain's 
Twilight Zone (Wilma) 

 
 
HTM2 
1. Anja Christiansen & Bluewyle Just The 
Illusion (Magic) 

 
 
TILLYKKE til alle! 
 



2. Sonja Ordell Johannessen & Bluewyle Just 
A Squeeze (Lemon) 

 
 
3. Trine Castella Nielsen & Ulkærgård’s High 
five Joey (Joey) 

 
 

HTM3 
1. Sidsel Rytcher Lauridsen & Gemal Prada 
(Wave) 

 
 
2. Helle Larssen & Littlethorn Top Fuel (Jazz) 

 
 
 
 
 
TILLYKKE til alle! 
 
 



3. Emmy Marie Simonsen & Hazyland My 
Preciouzzz (Gollum) 

 
 
FS1 
1. Lone Bach & Gracecanis Vanilla Twilight 
(Humle) 

 

2. Helle Larsen & Ulkærgård's Hello Yatzy 
(Yatzy) 

 
 
3. Maj-Britt Schultz Jensen & Gawain's 
Twilight Zone (Wilma) 

 
 
 
 
 
TILLYKKE til alle! 
 



FS2 
1. Anja Christiansen & Fæhunden’s Queeny 
Las (Queeny) 

 
 
2. Trine Castella Nielsen & Ulkærgård’s High 
five Joey (Joey) 

 

3. Anita Faurholt & Krauholt Captain 
Shakespeare (Cap) 

 
 
 
FS3 
1. Emmy Marie Simonsen & Littlethorn Feet 
Of Flames (Hero) 

 
 
 
 
 
 
TILLYKKE til alle! 
 
 
 



2. Johanna Allanach & Kojima Physical 
Graffitti (Soda) 

 
 
 
3. Sonja Ordell Johannessen & Bluewyle Just 
A Squeeze (Lemon) 

 
 
 
 
 
 
TILLYKKE til alle! 
 
 

 
 

Klubmesterskabet 
Da konkurrencen også var klubmesterskab i 
Border Collie Klubben, var vinderne de 
bedste placerede border collier i hver klasse. 
Føreren skal være medlem af Border Collie 
Klubben for at kunne blive klubmester. 
 

Klubmestrene for 2019  
 
HTM1 
Maj-Britt Schultz Jensen & Gawain's Twilight 
Zone (Wilma) 

 
 
HTM2 
Trine Castella Nielsen & Ulkærgård’s High 
five Joey (Joey) 
 
HTM3 
Sidsel Rytcher Lauridsen & Gemal Prada 
(Wave) 
 
 
 
 
 



FS1 
Helle Larsen & Ulkærgård's Hello Yatzy 
(Yatzy) 

 
 
FS2 
Trine Castella Nielsen & Ulkærgård’s High 
five Joey (Joey) 

 
 
Stort tillykke til alle Årets Hunde og 
klubmestre. 
 
Med venlig hilsen 
HTM-udvalget 
Anja, Johanna og Sonja 

FS3 
Anja Christiansen & Fæhunden’s Queeny Las 
(Queeny) 

 
 
 

Bordercollier på toppen 

Dansk udstillingschampion og Årets 
udstillingstæve 
New Dreamś Border Quesse At Huntly – 
Venus 
Ejer: Sarah og Brian Mogensen 
  

 
 
 

 
 
 



Årets udstillingshanhund 
Anthony vom Hohen Steg - Coby 
Ejer: Sarah og Brian Mogensen 

 

 
 
Dansk lydighedschampion  

Hazyland Speak Friend And Enter - Ex-it 
Ejer: Helle Larssen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dansk udstillingschampion  
Dal-Nett's Rosenfeld - Ronja 
Ejer: Lisbeth Aastrup Christensen og Karsten 
Kragh 
 

 
 

Dansk lydighedschampion 

Wendevick Right On Time - Mason 
Ejer: Gawain Border Collies v/Dina Stenklopp 
& Morten Matthes 

 

 
 
 
 
 
 
TILLYKKE til alle! 

 



International udstillingschampion 
Legend of Braveheart Daiki Dakotas Dream 
of Japan - Daiki 
Ejer: Lisbeth Aastrup Christensen 

 

Dansk rallychampion 

Only Stars Kick Ass Bonus – Bonus 
Ejer: Hanni Zimmer 
 

 

 
TILLYKKE til alle! 

 

 

Bordercollieklubben 

søger ny redaktør til BC 

News! 

 

Opgaven består i at samle materiale 

sammen fra bestyrelse, udvalg og 

medlemmer 4 gange om året, sætte det 

sammen til et blad som sende til 

trykkeren, der også sørger for 

distributionen. 

Den kommende reaktør skal kunne:  

- Bruge Microsoft Word eller 

OpenOffice Writer. 

- Stave rimeligt og lide at læse. 

- Lide at pille ved tekst og 

billeder, så det er rart at se på. 

 

Skabeloner, tekst og billedemateriale 

overdrages naturligvis. Så der skal ikke 

startes helt forfra. Der gives et årligt 

honorar for redaktørjobbet.   

 

Er du interesseret eller har spørgsmål, så 

skriv til bcnews@bordercollieklubben.dk  

 

Vallensbæk Agility Sport afholder 2 
agilitystævner i 2020: 
15. og 16. februar 2020 
10. og 11. oktober 2020 
Hold øje med klubbens hjemmeside: 
www.ag-sport.dk 
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Border Collie 

Klubmesterskab 2020 

 

Rally/LP-, HTM- og udstillingsudvalget er gået sammen 

om, at lave et stort klubmesterskab i weekenden 06-

07.06.2020. 

 

Det afholdes i Lyderslev på Stevns (Sjælland), planen er 

at der skal være følgende aktiviteter: 

 

Lørdag: 

HTM 

2 x rally prøve 

1 x lydighedsprøve 

1 x skue kun for Border Collie 

 

Søndag: 

2 x rally prøve 

1 x lydighedsprøve 

2 x udstilling 

 

Alle aktiviteter er med klubmesterskab, og der arbejdes 

på, at LP og Rally er med udtagelser til DM og/eller Årets 

Hund, der er Nordisk klasse for Rally osv. 

Vi ses 
 

HTM udvalget 
Rally & LP udvalget 
Udstillingsudvalget 

 



 

 

Glædelig jul 

& godt nytår 

til alle 
 

 

 


