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N YHEDSBREV
Hvor fanden ligger Herning?!

Vi har desværre måtte konstatere at interessen i 2009 på
udstillingsfronten har været meget lille.
Derfor vil udstillingsudvalget satse stort på udstilling i 2010 og

Det var der en del udstillere der alligevel fandt
da DKK’s internationale dobbeltudstilling blev
afholdt i Herning den 7. og 8. november 09.

er i gang med at lave nogle flotte attraktive arrangementer.
I kan læse meget mere om deres planer senere i nyhedsbrevet,
men glæd jer til 2010.

Lørdag skulle DDB’erne dømmes af Kresten
Scheel og der var 20 hunde tilmeldt. Dommeren
tog sig god tid, gav grundige bedømmelser og
dejlige lange kritikker samt et ord med på vejen.

arrangement i fremtiden.

Dagens vindere blev endnu en gang BIR Ikaros,

Søndag var titelvinder dag, og alligevel var der kun

og BIM Yolene.
Ikaros erhvervede sig samme dag titlen DKK

15 hunde tilmeldt. Dommer var Karl-Erik
Johansson fra Sverige. Igen stor dommer

racevinder 2009, og yderligere placerede han sig

tilfredshed, gik venligt til hundene og også her fik

for anden gang i træk som Bedst i Gruppe 2 som

man et ord med på vejen.

nr. 4. Shadow of Oak Boris blev bedste hvalp, og

Søndagens titel/vindere gik til BIR Ikaros og BIM Jill

fortsatte i store ring hvor han blevt prikket ud

from Frisian South-East og begge hunde kan nu

blandt de 7 bedste hvalpe.

bryste sig af at være Dansk vinder 2009. Boris blev

Lørdag aften var der lagt op til fællesspisning,

igen bedste hvalp.

og der var 15 som greb chancen til total hygge

STORT tillykke til weekendens vindere.

og god mad. Det var et super initiativ og håber
at endnu flere har lyst til at deltage i sådant

Hejdi med BIR Kicha’s French Stars Ikaros og
Peter med BIM Krondal’s Yolene

Geesje med BIM Jill from Frisian South-East
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Lidt info fra
udstillingsudvalget

samarbejde med Bearded Collie Klubben, og

Sponsoraftale
Som der bliver skrevet lidt om i introen, så har

med dommer Kresten Scheel. Som traditionen

tilmeldingerne til klubbens specialklubudstillinger
i år desværre været alt for ringe. Det skal dog ikke
afholde os fra at gøre 2010 til udstillingernes år,
og vi arbejder derfor i øjeblikket på højtryk for at
få en nytårsudstilling i Jylland op at stå. Den vil,
hvis alt klapper, blive afholdt i Fredericia eller
omegn d. 30-1-2010, modsat dagen hvor vi skal
dømmes på DKK’s Internationale udstilling,

der vil udstillingen blive afholdt i Blovstrød,
tro, er der vores Silkeborg udstilling i
september og vores Næstved udstilling i
november. Så nu forsøger vi med 4
specialklubudstillinger i år 2010, som der
tidligere har været, 2 øst for storebælt, og 2
vest for….det vil jo heller ikke gøre noget at
man kan ”prale” lidt af at være blevet
klubvinder ;o)

ligeledes i Fredericia. Vi har inviteret den tyske
specialdommer Dr. Wilfried Peper, men afventer
på nuværende tidspunkt hans svar. Kan han ikke,
bliver henholdsvis Jürgen Sauer eller Peter Schön
adspurgt. D. 20-3-2010 har vi indledt et

Er du ny i
udstillingensringen
Sponsoraftale
Udstillingsudvalget ønsker at få etableret et
mentor system, som kan bistå med råd, vejledning
og hjælp i forbindelse med det det indebære at
udstille sin hund.
Hvorfor gå på udstilling?
Hyggeligt samvær med andre med fælles
interesse.
Hunden får én på opleveren.

Næstvedudstillingen

Sparring om racen, sygdomme, fodring osv.

Næstvedudstillingen står for døren og vi glæder os

Meget mere om det følger.

til at se de tilmeldte hunde og deres ejere og
forhåbentlig en masse dejlige mennesker.
Vel mødt til en super hyggelig dag i hundenes
tegn.
Arrangementet foregår i Næstved Hallen,
Rolighedsvej 20, 4700 Næstved

God faglig bedømmelse af sin hund.

Indtil da kan man kontakte:
Marie på mobil 29 72 46 73
mail: mariespringer@gmail.com
Merete på mobil 28 45 49 06
Mail: meretetaekker@hotmail.com
Alle spørgsmål er velkomne og tøv ikke med at
skrive eller ringe, vi deler gerne ud af vores
erfaringer
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Ny dansk specialdommer
Søren Wesseltoft er blevet udddannet på vores
race, så ham glæder vi os til at inviterere på en af
vores fremtidige udstillinger.

Præmieringsrestriktion
Sponsoraftale

Vi vil i fremtiden arbejde på at få en
præmieringsrestriktion på DDB’en, således at for
at hunden skal kunne indgå i avl som minimum
skal være præmieret. Hvordan selve
konstallationen skal være vil blive udarbejdet i

ommer
Ny dansk specialdommer

samarbejde med Dansk Kennel Klub.

Sponsoraftale
cialdommer

Det var lidt nyt fra os, vi glæder os til at se jer på

Sponsoraftale

udstillingerne rundt omkring.

Det er altså skide sjovt
på udstilling

