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N YHEDSBREV
Lidt nyt fra
Udstillingsudvalget
Først vil vi gerne beklage at vi er nødt til at trække
vores først udmeldte Klubvinder han tilbage, Moby De
Legeane som vandt i Tarm i 2010 med 58 hunde
tilmeldt på dagen. Moby’s ejere er ikke medlem af
klubben, som er et krav for at blive klubvinder. I
stedet for er det Shadow of Oak Bailey som kan kalde
sig klubvinder 2010.
Vi har snakket en del i udstillingsudvalget, hvorvidt
det skulle være et medlem’s hund eller den hund som
har vundet mest på vores klubudstillinger som bliver
årets Klubvinder.
Som det er lige nu, bliver man klubvinder på et meget
tyndt grunglag. Ud af de 4 klubudstillinger i 2010 har

Klubvinder 2010
Shadow of Oak Bailey

der på 2 af dem kun været 7 og 11 tilmeldte.
De 2 andre klubudstillinger har været i forbindelse
med World Dog show 2010 og en titel vinder
udstilling. Her kunne vi trække de udenlandske
udstillere til Danmark.
Vi har tidligere meldt ud at det ikke er rentabelt at
arrangere klubudstillinger med så lavt antal deltagere.
Så længe der kun kommer mellem 10 og 15 hunde til

Klubvinder 2010
Krondal’s Zavannah

udstillingerne, koster det kun klubben en masse

Næste klubudstilling er så vores store dobbelt

penge.

udstilling i Tarm. Vi er i fuld gang med

Vi synes det er mega ærgerligt, at vi ikke kan trække

planlægningen og I kan godt glæde Jer. Vi har lavet

flere hunde til vores klubshows. Derfor vil vi give det

et samarbejde med Bullmastiffklubben, så de

endnu en chance med udstillingen i Fladså. Bliver det

afholder dobbeltudstilling sammen med os. Vi har

en succes, vil vi genoptage et juleshow på Sjælland.
Der har ikke været den helt store opbakning til
klubudstillingerne og det er ikke økonomisk
ansvarligt, at blive ved med at afholde dem med
underskud. Vi synes dog, at vi vil prøve endnu
engang. Lykkedes det ikke at lave de udstillinger så
det løber rundt, må vi erkende at interessen for
udstilling ikke er der. Hvorfor vi så udelukkende vil
satse på Tarm udstillingen fremadrettet. Så nu håber
vi at se en masse dejlige DDB’er i Fladså.
Som tidligere skrevet starter det nye udstillingsår op
på Sjælland, nærmere Fladså (Næstved) den 9. april
2011. Vi har hallen for os selv, så der er masser af
plads. Så pak børnene og hundene og kom og få en
dejlig dag i hundenes tegn. Vi har Søren Wesseltoft
som dommer, som glæder sig til at komme og
bedømme en masse dejlige Bordeauxer.

dog valgt at have hver sin ring, vi deles også om
dommerene, da begge vores dommere også er
specialist i Bullmastiffen.
Silkeborgudstillingen, som er et samarbejde med
flere klubber, er den 28. august 2011.
Mere information om udstillingen kommer senere,
men sæt X i kalenderen.
Ved årskiftet blev der ændret lidt i
bedømmelsesreglerne. Der er lagt et skema ud på
klubbens hjemmeside, lige under
udstillingskalenderen. Der kan man nemt få sig et
overblik over de nye bedømmelsesregler.

