7. oktober 2009
Nyhedsbrev nr. 3
Årgang 2009

N YHEDSBREV
Brøndbyudstillingen

Vi vil igen opfordre medlemmerne til at tilmelde jer
mailinglisten på forsiden af hjemmesiden.
Bestyrelsen vil nemlig bruge denne kanal til at udsende

Dobbeltudstillingen i Brøndby løb af stablen den
19.-20. september 2009.
Vejret var igen med udstillere og arrangørerne
DKK.

nyheder og info som ikke bliver lagt på hjemmesiden eller
trykt i bladet.
Det kunne bl.a. være invitationer til arrangementer som kun
medlemmer kan deltage i og udenlandske klubudstillinger.

Lørdag var der tilmeldt 16 hunde, og det var
inklusiv et par udstillere fra udlandet, men
dejligt at de kom. Det er som de fleste andre
ting, jo flere jo bedre.
Igen var det Kicha’s French Stars Ikaros der løb
med bedst i racen titlen, og var derfor også
bedste han på dagen. Krondals Zavannah blev
bedste tæve og dermed også bedst i modsat.
Stort tillykke til begge og til ejerne Hejdi og
Trine med det flotte resultat.

Søndag var der tilmeldt lidt flere, nemlig 25 hunde.
Om søndagen var der nemlig også en titel at
kæmpe om, nemlig Københavnsvinder 2009.
Igen en fantastisk dag med en masse dejlige
mennesker og deres hunde.
Som det næsten kan ses på billedet, var søndagens
resultat en kopi af lørdagens resultat, det var
nemlig Ikaros og Zavannah der igen løb med
bedste han og tæve og dermed Københavnsvinder
2009.
Igen stort tillykke til dem begge med titlen.

Til venstre Hejdi med BIR Kicha’s French Stars Ikaros
Til højre Trine med BIM Krondals Zavannah

Til venstre Hejdi med BIR Kicha’s French Stars Ikaros
Til højre Trine med BIM Krondals Zavannah
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Listen er en realitet

Vi er desværre blevet bekendt med flere sager

Sponsoraftale

af deres bolig pga. boligforeninger som har

Vi har i et tidligere nyhedsbrev skrevet om
klubbens kamp om at blive flyttet af
organisationen Oasa’s kamp/muskelhundeliste.
Dette er nu en realitet, og vores skønne race er
flyttet ned i gruppe 3.
Inddelingen var 3 grupper hvor DDB’en lå i gruppe
2 som er en observationsgruppe, hvor et forbud
kunne blive aktuelt.
Vi har fået bekræftet skriftligt at Dogue de
Bordeaux ikke hører til i den gruppe, og er flyttet
til gruppe 3
Man kan læse mere om deres opdeling på deres
hjemmeside. Dette link er siden om ovennævnte.
http://oasa-dk.dk/?Site=342

hvor Dogue de Bordeaux ejere bliver smidt ud
indført forbud mod muskelhunde i deres
boliger.
Det er dybt frustrerende, da Bordeauxen er en
rolig familiehund. De fleste boligforeninger
bruger muskelhundelisten, og den er svær at
gå imod da vores race jo er en muskelhund. Vi
også bekendt med total ligegyldighed fra
boligforeningerne.
Sidder der medlemmer derude med samme
fare, kan man evt. henvende sig til
webmasteren, og så tilsendt alt det materiale
der er lavet om vores race i forbindelse med
kamp/muskelhundedebatten. Det kan måske
være med til at overbevise boligforeningerne
at Dogue de Bordeauxen ikke er en farlig
muskelhund, men en stor fredelig bamse i en
stærk krop.

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.

Billede indsendt af Annette Thomsen: Jan med flokken

Tavle versus ingen stamtavle

Vi vil i denne tid hvor der er stor fokus på

Sponsoraftale
har lavet et kuld hvalpe uden stamtavle, og klart

hjemmesiden om det at vælge en hund med tavle

Bestyrelsen har ekskluderet et medlem, idet hun
har givet udtryk for, at hun ikke ønsker at lade sine
hunde og deres sundhedsresultater registrere på
hundeweb. Dette er klar overtrædelse af DKKs love
og DDBKs vedtægter, mere herom i næste blad.
Bestyrelsen var bekendt med forholdene hos
pågældende medlem og havde kontakt til
vedkommende, men vi takker alligevel de
medlemmer der har gjort os opmærksomme
på sagen.
Billede indsendt af Marie Springer: CaMeeko hygger med tøserne

muskelhunde gøre opmærksom på afsnittet på
kontra ikke tavle.
Vores race har ikke brug for negativ omtale.

