
Ketzlers brev til WUSB – landene 

Kære bernhardvenner 

Jeg ønsker jer alle et godt, sundt og succesfyldt nytår.  

Men for at være ærlig, er jeg ulykkelig over situationen i WUSB og med jeres samarbejde. Allerede sidste år 

havde jeg klaget over det og håbet på en forbedring. Men desværre forgæves. 

På mine spørgsmål om ”Tal på Sankt Bernhardshunde” svarede kun 17 af 26 klubber, og på mine spørgsmål 

om DNA svarede endda kun 3 klubber. Det er slemt for mig og for WUSB. 

I dette år er jeg formand på 18ende år. Jeg investerede megen tid og megen energi for at bringe WUSB 

foran. Alt i håbet om at gøre WUSB bedre og for at understøtte den schweiziske klub og FCI-standarden. 

Men det ser ud som om I i medlemsklubberne ikke vil følge mig og WUSB-bestyrelsen. For mig ser det ud 

som om I er tilfredse med situationen, som den er: Et WUSB . show en gang om året og en banket og ellers 

intet. 

Under forsamlingen synes I alle at være enige med hvad vi siger og beslutter, men hvad sker der 

derhjemme? Er alt glemt? Klart I er uafhængige klubber, men som WUSB-medlem har I også pligter. Vedgår 

og følger I virkelig WUSB-lovene? 

Husk venligst på: 

§ 4: Formålet med WUSB er at forene alle St. Bernhardsvenner i en ensartet opfattelse af standarden, 

sammen at bestræbe sig på at begunstige og forbedre racens renavl, sundhed og temperament. 

§ 7: Formålet skal opnås via: 

 Samarbejde på alle områder med det formål at fremme racen og dens sundhed 

 Dommerbytning mellem medlemslandene 

 Udarbejdelse af retningslinjer og anbefalinger til forbedring og ensartning af typen og sundheden 

 Bytninger af klubblade og opdrætsbøger, udgivelse af ”Bernhard International” og andet. 

§ 9: Medlemsklubberne forpligter sig til omgående at meddele til 1. sekretæren om ændringer i lovene, 

bestyrelsen og delegerede m.m. samt at offentliggøre meddelelser fra WUSB i deres medlemsblade. 

NOK? Det er mig klart, at dette ikke er et optimistisk synspunkt. Men det måtte nu en gang siges. 

 

Tænk over det, og hvis I kan følge mine tanker og bekymringer, så lav venligst forslag til forbedringer inden 

næste WUSB-forsamling. 

De bedste hilsener og et gensyn i Alsfeld! 

Wolfgang. 


