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N YHEDSBREV
Silkeborgudstillingen
Silkeborg udstillingen lå igen i år i starten af
september måned. Desværre var der ikke så
mange der var tilmeldt.

Først vil vi gerne takke for den positive respons på forrige
nyhedsbrev, det gir ekstra blod på tanden til at lave endnu
mere.
Vi vil gerne igen slå et slag på at opfordre jer medlemmer til at
sende billeder og reportage om jer og jeres hunde, vi ved I har
dem :o)
Har I en god historie eller gode erfaringer med et eller andet,

Vejret var ellers ok, en enkelt byge viste sig kort,

del dem med os andre, vi elsker jo at se billeder og høre om

men heldigvis var udstilling af bordeauxerne

vores dejlige race.

sluttet.
Udstillingen ligger I nogle dejlige omgivelser,
dog er der ret fugtigt, da området ligger ned til

Bedste Baby: CaMeeko

vandet.

Bedste junior tæve: Diamant Rouge De La Tour
Gelée.

Der var 11 hunde tilmeldt og dagens vindere

Bedste mellem tæve: Bordeaux red Forest J'adore

var:

Bedste åben tæve: Clio Del Leone Alato
Bedste åben han: Kicha’s French Stars Ikaros
Hejdi med BIR Kicha’s French Stars Ikaros

BIR (bedst I racen) Kicha’s French Stars Ikaros
BIM (bedst I modsat) Bordeaux red Forest J'adore
Stort tillykke til dem alle.
Karen med BIM Bordeaux red Forest J'adore
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Sponsoraftale
Sponsoraftale

Klubben har en sponsoraftale med OK. Den aftale
går ud på at hver gang man tanker diesel eller
benzin på en OK station støtter man klubben med
5 øre pr liter man tanker.
Man betaler ikke mere for sin tankning, det er OK
der bidrager med pengene til klubben hver gang
der bliver tanket.
Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer til at
få et OK kort, der er jo også næsten altid billig
diesel og benzin på OK :o)
Hvad skal man gøre, man skriver eller ringer til
kasserer Klaus, og så får man tilsendt en

OK kort. Der er kun fordele ved det. Billig
Diesel og benzin og 30 dages kredit.
Har man et OK kort i forvejen kan man
sagtens få det tilknyttet klubbens
sponsoraftale.
Man sender en mail med sit kortnummer til
kasseren, så sørger han for at kortet bliver
tilknyttet aftalen.
Håber i har lyst til at være med, det koster
som sagt ikke noget, men jo flere der har
kortet, jo større bliver vores sponsorat fra OK.

tilmeldingsformular, det koster ikke noget at få et

Lir på bilen
Sponsoraftale

Der er blevet lavet nogle klistermærker med
klubbens logo.
Klistermærket er lavet med sort eller hvid streg på
en transparent rundt klistermærke i diameteren 10
cm.
Det ser rigtigt godt ud på bilen, og på evt. tonede
runder hvis man har det.
Har man lyst til at købe sådant et klistermærke og
reklamere lidt for klubben, kan man sende en mail
til kasseren, så sørger han for at sende det.
Klistermærket koster 20 kr, og bliver også solgt
ved udstillinger. Skal man have det tilsendt skal
man betale 25 kr. Man overfører pengene på
klubbens konto, husk at skrive navn og hvad det
er for.

Klubben vil med tiden få lavet flere merchandise
ting, i form af krus, nøgleringe, trøjer osv.
Så overskuddet fra klistermærkerne vil gå til at
forhandle nye ting med klubbens logo.
Så støt klubben og reklamer for vores dejlige race.

