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F ORMANDENS ” KLUMME ”

P UNKTER

Værsgo´ - her er klubbens nyhedsbrev, genindført
og på papir. Den nye bestyrelse har valgt at fokusere
på at informationer om klubbens aktiviteter når
HELT ud til medlemmerne, - og en genindførelse af
Nyhedsbrevet er et af skridtene i den retning,
Der er ligeledes oprettet 2 fora på Facebook, et lukket forum—KUN for medlemmer, - og et åbent for
alle der vil læse med om klubbens aktiviteter. I næste nummer af Nyhedsbrevet vil vi skrive lidt mere
om klubbens hensigt med disse 2 fora på FB.
Som det måske er kommet jer til kendskab, har
klubbens tidligere formand Klaus Kruckow valgt at
stoppe af personlige årsager, - og bestyrelsen har
derfor takket Klaus for hans indsats i klubregi, - og
ønsket ham fortsat held og lykke.

AF SÆRLIG

INTERESSE :

Bestyrelsen har konstitueret sig på ny—frem til
førstkommende generalforsamling, - og, ...ja det er
så mig der blev formand.

Min mand Mike og Jeg
bor på en lille landsted i
Hårlev nær Køge, - og
bruger relativt megen tid
på vores hunde. Vi er
også jævnligt af sted på
udstilling, - båder her i
DK, men også i Europa..

Jeg hedder Sanne Wille, og har været medlem af
klubben siden vi fik vores først DdB for 4 år siden.
Det er jo så endt med at vi er blevet så fascineret af
racen, at vi i dag har 6 skønne DbD, - heraf 5 charmerende og frække hanner og 1 vidunderlig hun.

Udover vores DdB passion, har vi også en stor
interesse for Harley, og kører begge—helst
når solen skinner
FORTS. PÅ SIDE 2…..
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HER OG NU initiativer—læs om bestyrelsens
initiativer



Referat fra bestyrelsesmøde
i oktober



Læs om vores kommende
Klubudstilling i Herlufmange 30.11



.Mentalbeskrivlse—en
stor oplevelse



Nye sponsorer i klubben



Gode vinterråd til hunden
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BESTYRELSESMØDE

M ENTALBESKRIVELSE , Jeg havde tilmeldt
mig til klubbens arrangement omkring
mentalbeskrivelse allerede da jeg hørte
Katrine tale om at hun
ville prøve at få et
hold stablet på benene, - i bund og grund
af almindelig nysger-

EN OPLEVELSE

righed på racen—og
mine egne hunde, men også ud fra et
synspunkt om at vi fra
klubbens side nu kan
præstere friske mentalbeskrivelser på vores race, i denne tid
med hundelov og de-

K LUBINFORMATIONER
S PONSORER

!!

batten om store hunde. Det er vel sund
fornuft, og nu et dokumenterede og kvalificeret grundlag for debat.
Alle tilmeldte mødte op
ved Herlufholm nær
FORT. PÅ SIDE 3
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F ORMANDENS

KLUMME — FORTSAT FRA SIDE

Til dagligt arbejder jeg hos CAPS i Valby,
som sælger af dette ædle larmende Amerikanske Ikon. Herligt når hobby og interesser på den måde kan falde sammen.

kant stærkere faglig profil, og vi vil
blande os aktivt i debatten både i
DKK, og andre faglige sammenhæng vi i forvejen er involveret i.
Særligt på sundhedsområdet fornemmer jeg at klubbens nuværende
medlemmer ønsker at vi øger vores
indsats, - så det står allerede på vores dagsorden.

Min ambition som ny formand er at medvirke til at vi fremadrettet får informeret
bredere ud om klubbens aktiviteter, - og
lige der er vores Nyhedsbrev jo ganske
fortrinligt, . hånden på hjertet er der nok
ikke mange der jævnligt går på klubbens
hjemmeside for at holde sig opdateret.

Som medlem af klubben har du
ALLE muligheder for at give bestyrelsen input til vores arbejde, det eneste du behøver at gøre i første omgang er, at sende mig en
mail med en beskrivelse af det du
ønsker drøftet i bestyrelsen, - eller
måske forslag til en aktivitet vi
kunne tilbyde i klubregi.

Det er også min ambition at klubben arbejder på at får en bredere profil. Det vil vi
søge at opnå ved at klubbens aktiviteter
afspejler de mange måder der er at have
DdB på. Vi håber det vil medvirke til at
øge interessen for klubbens nuværende
medlemmer og da gerne skaffe flere medlemmer.

Vi vil meget gerne tage udgangspunkt i medlemmernes ønsker, så
brug din bestyrelse.

Vi ønsker også at klubben opnår en mar-

HER OG NU

….– SÅ MÅ
DU PINEDØD
LETTE
ANKER ……...VI KAN KUN
BLIVE BEDRE
HVIS DU
BIDRAGER !!

HUSK
TILMELDING
TIL
UDSTILLING I
H ERNING 2.
OG 3.
NOVEMBER !!

INITIATIVER ...

Bestyrelsen er enige om at vi trænger
til at sætte lidt fut i fejemøjet. Der er
nok mange årsager til at det føles som
om klubben har været tappet lidt for
energi—men nu må vi se at få puttet
lidt ny energi i klubben, - og bestyrelsen har besluttet at vi allerede nu vil
iværksat følgende initiativer :


Udsendelse af nyhedsbrev hver
måned—på papir.



Oprettelse af Facebook fora i
klubregi.



En ny måde at kommunikere
med vores udvalg — skulle gerne give bedre grubund for dialog med udvalgene om deres
arbejde og behov.

….– H USK



1.

En bestyrelses-prioriteringsliste



En pjece til nye medlemmer



En pjece til hvalpekøbere



Opstart af sporarbejde/hold

Derudover er vi som sagt MEGET fokuseret på at klubben får
flere medlemmer og at det giver
mening at være medlem af klubben.
Det betyder at hvis du mener
klubben skal bruge ressourcer på
at arbejde/skrive/debattere et eller
andet emne eller en aktivitet, - ja
så må du pinedød lette anker og
skrive/ringe/kontakte en fra bestyrelsen, - så vi kan tage fat på opgaven.
Vi kan kun blive bedre hvis vi får
tilbagemeldinger fra jer !!
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M ENTALBESKRIVELSE — EN

STOR OPLEVELSE

!

Næstved, og fik hurtigt sat banen op, arrangeret interimistisk spejderlejr, med kaffe og morgenbrød, og et par stole til beskriverne.
Efter alt det praktiske og lidt varm kaffe og morgenbrød, gik vi i
gang med de første hunde. Der var tilmeldt 16 DdB og 2 finske
lapper.
Banen hund og ejer skulle igennem, indeholde følgende aspekter:


Et punk hvor man skulle stå ubevægelig og stille i 3 minutter, og så observere man hvordan hunden reagere



En rute med en kedeldragt der springer op, og der observeres
hvordan hunden reagere



Hunden afleveres til en fremmed og går tur med personen, og observerer hvordan hunden reagere



En tung kæde trækkes over en rillet metalkasse—og larmer
vildt—og igen observeres hunden



En klud trækkes i hurtige skift henover en skovsti, for at
tricke jagtinstinktet, og igen observeres



2 ”spøgelser” går langsomt frem mod ejer og hund, og der
observeres.



2 x 2 skud affyres, og der observeres

Jeg tror nok vi var flere der på forhånd var spændte på hvordan vores
hunde hver i sær ville reagere, på de forskellige øvelser, - og man kampsvedte da også når man som ejer skulle tage ruten. Det var måske mest
spænding der kostede energi, - og koncentrationen skulle holde hele dagen, - for når man ikke var ”på” med sin egen hund, ja—så agerede man
”flok” og blev brugt som rolig kulisse.
ALLE hundene der deltog klarede det fantastisk flot, - og der var kun 2
hunde der ikke bestod testen, - og det var mine. Thor min 2½ årige hanhund blev trukket fordi han havde fået ondt i sin pote og havde smerter,
- og Awsome min 13 måneder gamle juniorhan, som efter 2 skud ikke
var helt tryg ved situationen. De skal kunne klare 4 skud. Det var ganske trygt at vide at vi og hundene var i gode hænder ¨på beskriverne fra
DKK—det var i sandhed ”hundens dag” !!
STOR SUCCES !! Og STOR tak til alle der deltog og særlig stor
tak til Katrine for flot arrangement—og traktement.
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Gode vinterråd
Husk på, at en hund på samme måde som mennesker
kan få forfrysninger. Derfor
bør man altid i meget koldt
vejr gå små korte ture med
hunden, selv om den er frisk
og ung.

N YHEDSBREV
de kan helbrede sig selv.
En god idé er at give hunden skånekost f.eks. kogt kalkun
blandet med kogt ris i nogle dage. Men er du det mindste i
tvivl, bør du selvfølgelig kontakte dyrlægen.
OBS! Lad være med at kaste snebolde, som din hund skal
løbe efter. Så undgår du, at den får den iskolde og måske
bakteriefyldte sne ned i sin mave!

Sørg for, at hunden ikke spiser sne. Sne i maven kan
give et kuldechok og dermed opkastninger og diarré.



Giv hunden refleksbånd på, også om dagen.



Klip evt. hårene mellem trædepuderne.



Brug en god potevoks både før og efter turen.



Skyl poterne godt efter turen, så isklumper og
salt kommer væk.



Når hunden kommer ind i varmen igen, så sørg
for at frottere den godt med et varmt håndklæde.

Forhåbentligt ligger der til vinter et kønt lag sne over
hele landet. Og selvfølgelig skal du og din hund ud at
lege og få røde kinder og våde poter.
Salt
Der kastes tonsvis af salt på de danske veje og fortove
om vinteren. så giv din hund en god gang voks på poterne hver dag inden gåturene og sørg for, at I går tur
de steder, hvor der ikke er saltet så kraftigt. For det
kan gøre rigtigt ondt, hvis hunden har en lille sprække i
poten, og der kommer salt ind i såret. Derfor er det
fint, hvis du vænner hunden til at få vasket poter i almindeligt koldt vand, når I kommer hjem igen. Husk
dog at tørre poterne grundigt bagefter.
Du kan tillige være et godt eksempel for dit nabolag
ved selv at drysse sand eller fint grus ud på dit eget
glatte fortov. Så viser du dig nemlig som en sand hundeven!
Sne-mave
De fleste hunde elsker sne og suser rund i fuld galop i
snedriverne. Men nogle hunde elsker også at spise af
sneen, og her kan der opstå problemer, hvis du ikke får
stoppet "sneæderiet". Omkring et par dage efter den
første sne kan hunden blive sløv og vil helst ligge i sin
kurv. Den går krumrygget rundt og får kramper i maven samtidig med, at dens afføring bliver løs og grålig.
Din hund har fået en såkaldt snemave, som kan kureres
med faste fra mad i et døgn og ca. tolv timers faste fra
vand. Så får maven ro, og den irriterende tarmslimhin-

Is
Lad aldrig din hund løbe ud på isen ved søer eller hav. Du
kan ikke vide, om der er tynd is eller der gemme sig våger
under sneen. Hvis det er 100 procent sikkert at gå på isen,
så hold hunden i snor. For selv om det ser sjovt ud, at den
farer rundt som Bambi på glatis, kan bevægelserne give
skade på ledbåndene.
OBS! Kast heller ikke med isklumper, som din hund skal
hente. Du kan risikere at slå et stykke af en af dens tænder, hvis den forsøger at gribe den hårde isklump i luften.
Kulde
Når hunden farer rundt i sneen og leger, bliver den så
varm, at du nogle gangen kan se dampen fra dens kropsvarme i frostluften, når den står stille. Det er meget vigtigt, at du sørger for, at hunden ikke står stille i for lang
tid og bliver kold. Og du må bestemt ikke stille din hund
bundet udendørs lige efter heftig leg, eller lade den sidde
og vente på dig i en kold bil.
Derfor bør du gøre det til en vane at medbringe et gammelt håndklæde, som du gnubber hunden grundigt med
lige efter legen. Bliver det ekstremt koldt, bør du kun
lufte din hund i kort tid ad gangen - men mere hyppigt, så
den undgår at for forfrysninger.
vis du først har vænnet din hund til at bruge frakke om
vinteren, skal du blive ved med det. Ellers kan den fryse
alt for meget og blive syg af forkølelse eller ligefrem få
lungebetændelse.

Å RGANG 1, N UMMER 1
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H ERLUFMAGLE H ALLEN

Dansk Dogue de Bordeaux Klub byder hermed velkommen til klubshow med mulighed
for at erhverve certifikat.
Klubshowet er i samarbejde med Dansk
Bullmastiff Klub.

Vi glæder os til at se Jer
og Jeres hunde til en dejlig dag i Herlufmaglehallen.
Med hundepote-hilsen

CERTIFIKAT
UDSTILLING

Lørdag den 30. november 2013.
Udstillingsudvalget
Dagens dommer er Hr. Rafael Alcrudo. ES
Udstillingen finder sted i Herlufmaglehallen,
Ravnstruvej 1 4160 Herlufmagle

DDBDKERTIFIKAT
UDSTILLING

Online tilmelding på www.hundeweb.dk
Tilmeldingsfrist den 1. november 2013.

B LODSPOR OG BRUGSHUND — ER DET NOGET FOR DIG ?
Vi har i klubregi fået et par henvendelser fra DdBejere der ønsker at træne spor med deres hund. I
den forbindelse har bestyrelsen drøftet hvorvidt vi
ønsker at få optaget vores race som brugshund, - på
lige fod med Sverige, Norge og Finland.
I første omgang, og for at være sikker på vi træffer
en korrekt beslutning, til gavn for hele klubben og
racen, så har bestyrelsen besluttet at vi vil søge mere viden om kriterierne for optagelse som brugshund i DKK-regi. Indtil da vil vi forsøge at etablere
et eller flere hold i spor-arbejde (gerne øst– og vest
for Storebælt) gennem Schweisshundeforeningen, som vi har taget kontakt til.
Der vil forhåbentlig kunne gennemføres noget her
til foråret, - og så kan vi også se om det er noget
flere af klubbens medlemmer har interesse i sporarbejdet, og måske kunne få sat skub i en ny klubaktivitet ;-)
Hvis du har interesse i at vide mere om Blodspor,
kan du læse på Schweisshunden.dk , og læse mere i
de kommende nyhedsbreve, når vi er nået lidt videre med planlægning af hold. Evt. kontakt tovholder
Hanne Rex fra bestyrelsen

D OGUE DE
B ORDEAUXEN
HAR HISTORISK
SET VÆRET
ANVENDT BÅDE
SOM JAGT , VAGT
OG SPORHUND ,
BÅDE JAGT PÅ
BJØRNE OG
VILDSVIN
NÆVNES .

Referat af bestyrelsesmøde 7. oktober
Sted: Mette Pajor, Gedser Landevej 7, 4800 Nykøbing F., kl. 19.00.
Deltagende; Sanne, Katrine, Kim, Hanne og Mette
Punkt 1:

Godkendelse af referat
Godkendt via mail

Punkt 2:

Henvendelser fra medlemmerne siden sidste bestyrelsesmøde

Drøftet
Punkt 3:

Nyt fra udvalg.

a) Udstillingsudvalget;
Herlufmagleudstillings budget godkendt.
Status for Tarm udstilling, godkendt.
Sanne og Kim følger op på det økonomiske.
b) Sundhedsudvalget;
Intet nyt, Hanne arbejder på flere emner til næste bestyrelsesmøde.
c) Raceudvalget;
Mentaltesten blev evalueret og var en kæmpe succes! – gentages i 2014.
d) Sponsorudvalget;
En del sponsorgaver er kommet ind, ellers intet nyt.
Punkt 4:

Konstituering – er alt som det skal være ..?

Alt vedrørende formandsskifte er ok, med undtagelse af bankadgang.
Punkt 5:
c.

Forslag til aktiviteter HER og NU :

Oprettelse af ”Bestyrelses liste” Anvendes på hvert bestyrelsesmøde til at prioritere og ”hakke af”

Bestyrelsen er tilfreds med listerne og de vil blive brugt fremadrettet.

d. Udvalgsliste
Formanden har udarbejdet skemaet der skal anvendes til afrapportering fra de forskellige udvalg.
Bestyrelsen har godkendt skemaet. Skemaet sendes nu ud til alle udvalg.
e.

Udsendelse af nyhedsbrev
Bestyrelsen er enig i´ at der udsendes nyhedsbrev efter hvert bestyrelsesmøde fremadrettet, indtil
andet besluttes. Indhold i Nyhedsbrev drøftes som sidste punkt på dagsordnen.

f.

Facebook.
Bestyrelsen er enig i at oprette en lukket og en åben (til push beskeder), Facebook gruppe. Katrine
udarbejder regelsæt og opstarter grupper

Punkt 6:

Forslag til afholdelsen af fremtidige bestyrelsesmøder

Der vil fremover blive afholdt bestyrelsesmøde, en gang pr. mdr.
Punkt 7:

Forslag til involvering i ”blodspor” – og optagelse af DdB som brugshund.

Bestyrelsen tager i første omgang kontakt til Schweisshundeforeningen, for at lave et begynderhold eller
flere. Yderligere tiltag drøftes på et senere bestyrelsesmøde. PT. opsamles mere viden om kritterier for optagelse som brugshund. Hanne er tovholder på kontakten til Schweisshundeforeningen, - og komme med
bud på dato til foråret..
Punkt 8

Kommunikation fra udvalg til bestyrelse

Drøftet
Punkt 9

Vedtægter

Kim opdaterer klubbens vedtægter og sørger for at det bliver kommunikeret videre til webmaster.
Punkt 10

Årligt arrangement som ikke omhandler udstilling.

Drøftet og tilføjet bestyrelseslisten.
Punkt 11

Strategi og positionering af DDB

Flyers/brochure udarbejdes til hvalpekøbere og andre/ nye medlemmer. Sanne er tovholder
Punkt 12
Intet.

Evt.

D ANSK D OGUE D E B ORDEAUX K LUB
D ANMARK
Formannd Sanne Wille,
mail formand@bordeauxklubben.dk
Næstformand Katrine Mittelsdorf,
mail naestformand@bordeauxklubben.dk
Kasserer Kim Nielsen,
mail kasserer@bordeauxklubben.dk
Sekretær Mette Pajor,
mail sekretaer@bordeauxklubben.dk
Bestyrelsesmedlem Hanne Rex,
mail medlem@bordeauxklubben.dk

Post sendes til foreningens adresse :
Hestehaven 17
4652 Hårlev
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