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Nyhed sb re v nr . 1

N YHEDSBREV
Hillerødudstillingen

Årgang 2 0 09

Dette nyhedsbrev vil være det første af en række nyheder fra
Dansk dogue de Bordeaux klub.
Klubben vil betræbe sig på at udkomme med et nyhedsbrev
efter hver udstilling.

Vejret lovede ikke noget særligt godt, hvis man
skulle lytte til vejrudsigten, men heldigvis var
det en af de dage hvor det ikke holdt.

Der vil yderliger komme nyhedsbreve fra sundhedsudvalget og
mere generelle nyheder fra bestyrelsen.
Derfor er det vigtigt for klubben at få medlemmernes korrekte
e-mail adresse, da disse nyhedsbreve vil blive sendt pr. Mail

Vejret var i top da ca. 16 dogue de bordauxer

og lagt på hjemmesiden. Dog vil medlemmer der ikke har e-

søndag den 16. August stod klar ved ringen i

mail, få tilsendt brevet pr. Post.

Hillerød, ved DKK’s udstilling. Det skulle vise sig
at blive en indbringende dag hos Bordeauxerne.

Derfor vil vi bede alle medlemmer om at bruge 2 min på at
udfylde formularen på hjemmesiden, den finds på forsiden. På
forhånd tak.

2 nye danske championer, og en masse flotte
resultater hos en grundig dommer fra Danmark.

Til højre ses Kicha’s French Stars Ikaros ejet at
Hejdi Martinsen og Michael Nielsen, som blev
bedst i racen (BIR).Til venstre ses Krondal’s
Zhakira ejet af Susanne Jørgensen og Kim
Nielsen, som blev bedst i modsat (BIM).
Stort tillykke til dem begge med den flotte
champion titel.

En dejlig dag
Som sagt var vejret med os mennesker, dog havde
de firbenet det varmt. Men alle hunde klarede det
super fint.
Vi har desværre ikke fået alle resultaterne fra DKK
endnu, men vi lægger dem på hjemmesiden lige
så snart vi har modtaget dem.
Da vi nok skal regne med at resultaterne ikke
kommer lige efter udstillingen, vil vi gerne
opfordre udstillere, efter hver udstilling til at
sende et billede eller 2 og placering, dette vil give

et nyhedsbrev med lidt flere informationer.
Der var som sædvanligt god stemning ved ring 7,
hvor Bordeauxerne var.
Vi havde i forbindelse med debatten om
muskelhunde/kamphunde inviteret en
repræsentant fra OASA, som er en organisation for
nødlidte dyr. Men de har defineret
muskelhunde/kamphunde og lavet en liste, som
klubben stillede spørgsmålstegn ved.

Side 2
Derfor kontaktede klubben organisationen for at få
en dialog omkring Dogue de Bordeauxen.
Det viste sig at de egentligt ikke vidste ret meget
om racen, derfor inviterede vi dem til udstillingen i
Hillerød, så de kunne opleve racen på tæt hold.
Det valgte de at tage imod.
Hurtigt fortalt, har de valgt at inddele
muskel/kamphundene i 3 grupper, Dogue de
Bordeauxen i gruppe 2. Kategori 1 = kamphund,
kategori 2 = observation og kategori 3 = ikke
kamphund.
Repræsentanten der kom var dyrlæge Lene
Kattrup. Lene havde en lang snak med 2 fra
bestyrelsen og flere opdrættere/Bordeauxejere.
Tak for I gav Jeres tid til at snakke med Lene.

Nyhedsbrev nr. 1
Lene observerede vores hunde og måtte
indrømme at vores dejlige race ikke hørte til i
gruppe 2 men gruppe 3. Vi fik Lenes
bekræftelse på at racen hørte til i gruppe 3.
Lene kiggede også på bl.a. Bullmastiffen, den
engelske Mastiff og andre muskelhunderacer.
Vi er super glade for at vi tog fat i OASA, og de
var så imødekommende og lydhør.
Det er selvfølgelig ikke kun besøget der gjorde
udslaget, organisationen, har også fået alt det
materiale som der er blevet lavet i forbindelse
med muskelhundedebatten. Det er materiale
hentet både fra Frankrig og Tyskland.
Dokumentation på racens oprindelse, og den
egentlige funktion tilbage i tiden.
Der kan læses mere om OASA og deres
holdning til muskelhunde på www.oasa-dk.dk

Lidt stemningsbilleder fra udstillingen i Hillerød

Næste udstilling er i Silkeborg den 6. September.
DKK’s næste udstilling er i Brøndby den 19. Og 20.
september. Dette er en dobbeltudstilling.

