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N YHEDSBREV
Lidt nyt fra
Udstillingsudvalget
Tilmeldingsfristen til klubbens dobbeltudstilling
i Tarm den 4. og 5. juni 2011, hvor den danske
klubmatch bliver afholdt om lørdagen er
udløbet.
Endnu en gang kan vi slå rekord med
tilmeldinger. 69 hunde er tilmeldt om lørdagen
og 60 hunde om søndagen. Det kan ikke
beskrives hvor glade vi er for den enorme
opbakning der er.
Vi havde slet ikke drømt om at der ville komme
så mange. Nu bliver det bare endnu sjovere.

Planlægningen kører planmæssigt og alt ruller
som det skal. Bullmastiff klubben har noget
færre tilmeldinger. 26 om lørdagen og 23 om
søndagen. Vi ser frem til samarbejdet med
Bullmastiffklubben.
Om aftenen bliver vi ca. 75 til grisefest, det skal
nok blive en god aften.
Der er lagt PM og program for begge dage på
hjemmesiden.
Der bliver udsendt PM og numre på mail i denne
uge, modtager man det ikke på mail, får man sit
nummer udleveret på dagen.

EFTERLYSNING: Bladredaktøren søger billeder til bladet. Alle billeder af de
skønne hunde er yderst velkomne. Send dit billede til
sekretaer@bordeauxklubben.dk
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Nyt fra Bestyrelsen

Lidt nyt fra Raceudvalget

Referatet fra den nye bestyrelses første møde vil
blive sat i det næste blad, dog vil vi lige

Der er blevet stillet spørgsmål til raceudvalget

informere om et par at punkterne her:

omkring hvor vidt man får sin hunds
mentalbeskrivelse registreret på hundeweb, hvis

Lidt ændringer i udvalgene

den bliver testet efter den er fyldt 24 måneder.

Der er kommet lidt ændringer i udvalgene.

Hvis en hund bliver mentalbeskrevet, når den er

Merete har valgt at trække sig ud af

i alderen imellem 10 og 24 mdr vil hundes

Sundhedsudvalget, da hun gerne vil fokusere sin

resultat blive registreret på Hundeweb OG indgå

tid på udstillingsudvalget og webmasterposten.

i raceprofilgennemsnittet.

Jeanette Grath er trådt ind i Sundhedsudvalget.

Hvis man får testet sin hund, når den er + 24
mdr, vil hundes resultat stadig blive registreret

Der er blevet oprettet et IT-udvalg som Asbjørn

på Hundeweb. Men det vil IKKE indgå

Grath pt er den eneste tilknyttet. Udvalget skal

i raceprofilgennemsnittet.

stå for udvikling af diverse tekniske løsninger.

Hunde til projektet
Mentaltestprojektet
Det er besluttet at indgå i samarbejdet omkring

For at vi kan gennemføre projektet er det vigtigt

mentaltestprojektet. Der skal bruges nogle

at vi stiller hunde nok til rådighed. Der skal

penge for at raceudvalget kan gennemføre

bruges rigtig mange hunde, for at det kan lade

projektet.

sig gøre.

For at dette kan lade sige gøre har Bestyrelsen

Derfor vil vi endnu engang opfordre folk til at

besluttet at holde fast i 3 klubblade i 2011

stille dem selv og deres hund/hunde til rådighed

ligesom i 2010, og dermed få midler til at støtte

ved mentaltestarrangementet.

op om mentaltestprojektet.

Der har ikke været den store opbakning, og der
mangler mange hunde endnu.
Det er vigtigt at Jeres hunde ikke allerede har

Der vil snarest blive udsendt stemmesedler til de

været igennem DKK’s unghunde mentaltest. For

ændringer og restriktionsforslag som blev

så kan de ikke indgå i projektet.

vedtaget på generalforsamlingen skulle til
urafstemning. Referatet fra Generalforsamlingen

Benyt nu chancen for at bakke om op et projekt

vil blive sendt ud sammmen med

som kan gavne vores race i fremtiden, og måske

stemmesedlerne.

redde den fra en eventuel observationsliste eller
forbud.

