Nyt fra udstillingsudvalget 
Tak for 2018 som er ved at være gået, vi synes vi sluttede året godt af med et
vellykket show i Holstebro, hvor vi desværre også tog afsked med Merete og Kimi
udvalget, de vil blive meget savnet. Men nye mennesker betyder også nye tanker og
ideer, så vi arbejder på fuld tryk med at undersøge forskellige muligheder for
forandringer og tiltag.
Det nye udstillingsudvalg er nu: Jannie Siem, Kristine Schoubye og så byder vi
velkommen til Kristine Henningsen på sjællandssiden. Der var flere der havde vist
interesse, men vi har i snart 10 år kunnet klare os med 3 personer og det vil vi forsat
forsøge os med. Vi takker for tilbuddene og har jer i tankerne, såfremt nogen
fortryder eller 3 viser sig at være for lidt.
SÆT KRYDS I KALENDEREN D. 30-03-19 
Annette Wijnsouw måtte jo desværre melde afbud til Holstebro grundet et brækket
ben, men hun ville meget gerne komme og dømme os og vi har derfor kunnet
ombooke hendes fly til at hun kommer til DK d. 30-03-18, hvor vi holder et klubshow
på Sjælland på adressen: Working Paws, Stestrupvej 110, 4360 Kirke Eskilstrup.
Vi glæder os til at byde Anette velkommen og prøve at udstille i working paws hal,
hvor der er kunstgræs. Der kommer mere herom i selve invitationen snarest 
HUSK nu at støtte op, det er vanskeligt at lave shows med høj kvalitet, hvis I ikke
kommer, da pris og kvalitet hænger sammen.

Titler:
Vi har i klubben 10 officielle titler i kategori 3, som betyder at mod gebyr til DKK ved
fremsendelse af diplom for titlen bliver denne registeret på hundeweb under
hunden, men den kommer ikke på stamtavlen, som DKCH osv.
Vi har følgende titler: Klubchampion, Klubjuniorchampion, Klubveteranchampion.
For at opnå disse titler, skal man være medlem af DDDBK inden udstillingsdagen og
man skal vælge at oplyse ejeroplysninger til vores klubshows, således vi kan
sammenkøre medlemsliste og tilmeldte hunde inden udstillingen begynder.
Derudover skal man af to forskellige dommere på klubshows i henholdsvis junior,
veteran og championklasse have modtaget excellent og CK.

Klubcertet uddeles til førstevinderen i klassen, såfremt de førstnævnte vilkår er
opfyldt ellers vandrer klubcertet til den næste hund og det samme sker såfremt
hunden foran en er klubchampion, men man skal stadig have fået excellent med CK.
Når man har modtaget to klubcerter, så udløser de et diplom man får af klubben,
som man så kan indsende til DKK og få sin titel registreret mod et gebyr.

Dansk Dogue De Bordeaux Winner + årstal er titler, som gives på dagen, hvor vores
klubmatch afholdes.
Titlerne gives til BIR og BIM og bedste junior han og tæve, samt bedste veteran han
og tæve, såfremt de har modtaget excellent med CK, så modtager man et diplom fra
klubben og denne kan som ovenstående indsende til DKK til registrering mod et
gebyr.
Her er ikke krav om medlemskab af DDDBK eller ejer oplysning.
Skulle nogen sidde med hunde, som har vundet følgende titler, som ikke er blevet
registreret, og hvor I gerne vil have dem registreret, så fortvivl ikke. Vi har fået
godkendt at gå tilbage til 2016. Klubben har overblikket over hvilke hunde der er
blevet klubchampion og vil lave diplomer til hunde der er blevet Klubchampion i
2016, 2017 0g 2018 Dette diplom kan i så sende til DKK imod et gebyr og så får i
registreret titlen.
Vi er bevidste om, at vores tidligere krav var kun excellent og 3 certer for
Championklassen og disse er selvsagt gældende men fra 2019 har vi valgt at følge
DKK med deres titler med krav om CK også, men grundet vores lavere antal shows
valgt at bibeholde/ændre, at det forsat kun er 2 klubcerter til klubchampion i både
junior, veteran og championklasse. Vi har desuden valgt at søge om at få godkendt
vores veteran titler, men disse vil først gælde fra 2019, men med samme vilkår om
excellent med CK.
Vi beklager, at der i mange år har været den misforståelse, at vores titler var
uofficielle, som ikke kunne registreres, men der er i stedet tale om kategori 3 titler.
Stambogstitler er en anden kategori og der kommer klubtitler aldrig til at indgå,
hvilket er gældende for alle racer.

Vi er rigtig glade for, at vi nu har fået løst det hele og dem som skulle have hunde,
som har vundet og gerne vil have dem registreret har mulighed for dette med
tilbage virkende kraft til og med 2016.
Til slut vil vi sige jer tak for 2018 endnu engang og mød talstærkt op i 2019 og få del i
alle de flotte og MANGE sponsorgaver, det kan hurtigt tjene sig hjem igen. 
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