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N YHEDSBREV
Lidt nyt fra Raceudvalget
Opfølgning på møde på LIFE med Björn
Forkmann angående fremtidigt samarbejde med
udviklingen af en hund-hund del på
mentalbeskrivelsen.
Torsdag d. 28. april skulle raceudvalget (Aya og
Katrine) til møde på LIFE hos professor i Biologi
og Etologi Bjørn Forkmann. Vi skulle her snakke
om det materiale vi havde sendt til ham på
forhånd, det samme som er sendt ud til
klubbens medlemmer, angående vores arbejde
med en racespecifik mentalbeskrivelse
indeholdende en hund-hund test.
Bjørn har på forhånd udvist stor interesse for
emnet og har da også på DKK´s ”Viden på
bordet” ytret sin mening om, at der i den
nuværende mentalbeskrivelse mangler en hundhund test.
På mødet deltog også Iben Meyer, nyuddannet
etolog, som også skal være en del af det
fremtidige samarbejde sammen med Björn og 2
studerende, der skal skrive deres speciale om
hundeadfærd.
På mødet blev der smidt en masse bolde op i
luften.
Hvordan kan vi lave denne test?
Hvad skal fremgangsmåden være?
Skal der bruges en levende hund eller en
”testbamse”?
Er der lavet lignende forsøg andre steder i
verden?
Skal vi være den eneste race der skal testes?

Vil medlemmerne af DDDBK være villige til at
møde op med deres hunde, så vi har noget at
teste? Her er det ikke mindst vigtigt, at få
mulighed for at teste alle de hunde, som man
måske kunne frygte vil ”dumpe” i testen. Såsom
lidt nervøse eller angste hunde, samt hunde,
som kan have en problematisk adfærd overfor
andre hunde.
Vi kom frem til at, Björn vil tage kontakt til
DKK(Helle Friis Proschowsky) og Svensk Kennel
Klub( SKK) og endvidere også Nordisk Union.
Det viser sig, at Danmark ikke er det eneste
sted, hvor man er i processen med at revidere
mentalbeskrivelser og måske kan der etableres
et samarbejde på tværs, så alle kan drage
fordele af hinandens erfaringer.
Vi kan ikke rigtig komme i gang før at vi har alle
de officielle ting på plads. Udover dette, så er
det meget vigtigt, at vi kan bruge de to speciale
studerende, da disse er ”gratis” arbejdskraft.
De begynder først at skrive deres specialer til
efteråret. Men som Björn sagde; vi er nødt til at
have tingene i orden først, så vi kan gøre det
rigtigt, hvis vi skal ende op med et brugbart
resultat.
Vi vil efter dette møde mane til ro, angående at
få udarbejdet mentalbeskrivelser. I er
selvfølgelig velkomne til at få mentalbeskrevet
jeres hunde, men da vi har så få Dogue de
Bordeaux´er i Danmark, vil det være afgørende,
at der bliver mulighed for at teste så mange
hunde som muligt sammen med Björn og hans
team. Der vil, udover den konkrete
mentalbeskrivelse, blive udarbejdet et
spørgeskema, som skal besvares af den enkelte
hundeejer. Alle tests og forsøg vil blive
publiceret med 100 % anonymitet.
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Når dette er sagt, så ville vi være rigtig glade for,
hvis ALLE jer som er villige til at komme med

Nyt fra Udstillingsudvalget

jeres hunde på testdagene, ville skrive en mail til
raceudvalg@bordeauxklubben.dk.
I denne mail skal I påføre;
Hundens stambogsnavn;
Hunden fødselsdag;
Hundens køn;
Så vil disse informationer blive samlet sammen
og der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt
til testdage.
Vi håber, at høre fra en masse af jer
medlemmer. Det er afgørende, at der kommer et
vist antal hunde, hvis resultaterne fra de
praktiske tests og spørgeskemaer skal kunne
bruges i udviklingen af mentalbeskrivelsen,
samt i forsknings og dokumentationsmæssig
sammenhæng.

Klubbens første udstilling foregik i Fladså hallen
den 9. april 2011.
Udstillingsudvalget havde valgt at invitere
dommer Søren Wesseltoft, som sidste år blev
Dogue de Bordeaux dommer. Vi mener i
udstillingsudvalget at det også er vores
medansvar at være med til at gøre de dommere,
der nu engang har valgt at uddanne sig til vores
race bedre. Vi har i sin tid selv sagt ja til hans
ansøgning.
Søren var meget grundig og holdte åben
kritikker, hvilket vi synes var super godt. Det er
ikke altid man forstår bedømmelserne. Så et par
ord med på vejen er altid rart.
Der var 20 tilmeldte på dagen, og næsten det
samme fremmødte.
Som vi også tidligere har meldt ud, er det ikke
helt nok til at det økonomisk kan bære disse
klubudstillinger.
Vi vil dog se om vi ikke kan planlægge en
klubudstilling i forbindelse med en DKK
udstilling, sådan der er 2 udstillinger på én
weekend. Så kan vi håbe på at der er flere det vil
sætte en weekend af til lidt udstilling.
Forberedelserne til dobbeltudstillingen i Tarm
den 4. og 5. juni 2011 er i fuld gang. Vi er glade
for at se den store opbakning både fra ind- og
udland. Tilmeldingsfristen er ikke engang ovre,
da vi fik tilladelse til at forlænge fristen til den
14. maj 2011.
Begge dommere glæder sig til at komme og få
en fantastisk weekend.
Husk også at tilmelde jer til fællesspisningen

Junior Tæve klassen

lørdag aften, vi gentaget succesen fra sidste år
med helstegt pattegris. Frist for dette er den 15.
maj 2011.

