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N YHEDSBREV
Lidt nyt fra
Udstillingsudvalget
Udstillingssæsonen for 2011 sluttede sidste
weekend med en dobbeltudstilling i Herning.
Dansk Kennel Klub har lavet
udstillingskallenderen for 2012 og ser således
ud:
Fredericia, 11.-12. februar 2012
Roskilde, 5. maj 2012
Roskilde, 6. maj 2012 (kval. til Crufts)
Ballerup, 16. juni 2012
Ballerup, 17. juni 2012 (KBHV søndag)
Bornholm, 1. juli 2012
Vejen, 15. september 2012

DKK International udstilling Vejen 2011
Savannah von Nordniedersachen
Bedst i Racen
Dansk Champion

Vejen, 16. september 2012
Herning, 3. november 2012 (DKV lørdag)
Herning, 4. november 2012 (NORDV søndag)

Vi fortsætter selvfølgelig succesen med Den
Danske Klubmatch i Tarm.
I 2012 har vi valgt at flytte udstillingen en måned
pga dommerne. Vi har ventet 2 år på disse 2
dommere.
Igen har vi fået fat i 2 meget anerkendte
racespecialister, nemlig John Williams og Victor
van Raamsdonk. Datoen er den 7.-8. juli 2012.
Ud over den danske klubmatch som er en
dobbeltudstiling, har vi lavet en endags
dobbeltudstilling i samarbejde med
Bullmastiffklubben.
Den kommer til at være i Vildbjerg tæt på Herning.
Her vil det også være 2 racespecialister som
dømmer. Nemlig Phil Boyd og Christopher
Quantirl, begge fra England. Datoen er den 9. juni
2012.
Derud over arbejder vi på en juleudstilling på
DKK International udstilling Vejen 2011
Yalea-Ira Bordeaux Red Forest
Bedste hvalp

Sjælland i november 2012, også her i samarbejde
med Bullmastiffklubben.
Mere info kommer senere.
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Nyt fra Bestyrelsen
I oktober måned blev klubben inviteret af SADB
som er den franske Dogue de Bordeaux klub til
et samarbejde sammen med den hollandske,
spanske

og

italienske

Bordeaux

klub.

ATIBORDEAUX hedder det.
ATIBORDEAUX er støttet af præsidenten af SCC
(Den

franske

Kennel

Klub)

som

vil

være

repræsentant for vores organisation i forhold til
FCI.

samarbejde

ang.

Han

ser

meget

positivt

frem

til

dette

samarbejde, og første møde med Flemming
finder sted onsdag den 23. november 2011.

efter

adskillinge

henvendelser

fra

medlemmer, er vi nødt til at pointere at der kun

Fælles standard for medlemslandene

er et officielt samarbejde mellem SADB og
Danmark.

Verdensomspændende Champion

Dette

samarbejde

mesterskab.

er

Bordeaux

i

klubbens

ATIBORDEAUX.

Dette er bekræftet af SADB’s præsident Ms.

En årlig international konference for

Sylviane Tompousky.

dommere og opdrættere.
Arbejdsgrupper til overordnede

Vi

sundhedsproblemer der har effekt på

vil

selvfølgelig

holde

Jer

opdateret

om

samarbejdet og de projekter der medfølger. Har

racen i samarbejde med eksperter.


et

Hyperkeratose på vores race i Danmark.

Men

(FCI).



om

Deriblandt mødet med Flemming Kristensen.

Missionen for ATIBORDEAUX er:



forespurgt

information til vi havde lidt mere faktuelt stof.

sundheden og kendskabet til racen.



dermatologisk dyrlæge Flemming Kristensen, og

Egentligt ville vi have ventet med at komme med

Dette samarbejde går bl.a. ud på at fremme



Vi har i denne sammenhæng taget kontakt til

I

Fokus på genetisk forskning på arvelige

yderligere

spørgsmål

til

projektet

er

velkommen til at rette henvendelse til klubben.

lidelser.
Vi ser det selvfølgelig som en ære at blive
inviteret til dette samarbejde, og har selvfølgelig
takket ja.
Den franske bordeaux klub har i øjeblikket et
stort igangværende projekt med bl.a. et stort
fransk universitet om lidelsen hyperkeratose.

Hanne Rex med Centio Carolina

I

