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N YHEDSBREV
Klubudstilling i Blovstrød

Så er et nyt år godt i gang. På udstillingsfronten startede vi
2010 op med et brag af en udstilling i Middelfart. Der blev
slået rekort på antal tilmeldte hunde.
Lidt mere stille gik det til ved klubudstillingen i Blovstrød i

Lørdag den 20. marts 2010 havde vi den 2.
klubudstilling. Udstillingsudvalget havde sagt ja
til et samarbejde med Bearded Collie klubben.

marts måned.
Her i april afholdes den årlige generalforsamling, denne gang
er det på jyllandssiden, nemlig i Kolding.
Næste store klubarrangement er i forbindelse med

Der var desværre kun 12 tilmeldte hunde, men

verdensudstillingen i juni måned. Forberedelserne er i fuld

der var god stemning i Blovstrød hallen hvor

gang, og glæd jer, det bliver et fantastisk show som man ikke

udstillingen blev afholdt.

bør gå glip af.

Bordeauxerne startede udstillingen som gik i
gang kl 14.00.
Dommeren var Kresten Scheel som vi også
havde i Herning sidst i 2009.
Dagens vinder var Krondal’s Zavannah som også
fik sit 2. klubcertifikat. Ved det 3. klubcertifikat
bliver Zavannah Klubchampion. En titel man kun
kan erhverve sig hvis man i forvejen er DK
Champion.
Der blev ikke kåret nogen BIM på dagen.
Stort tillykke til Zavannah og hendes ejer Trine.

Marie med Ebony Supernova De La Tour Geleé

Den Røde Løber Michell’s Eternity blev bedste
baby. Det var Eternity’s debut i ringen og hun
tog dommeren med storm med sin charme.
Stort tillykke til ejerne Theresa og Mikkel.
I hvalpeklassen var det Ebony Supernova De La
Tour Geleé der løb med titlen som bedste hvalp.
Stort tillykke til Marie og Axel.

Trine med Krondal’s Zavannah
Bedst i Racen
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Jannie med Rouge

Lidt info fra
Raceudvalget
Sponsoraftale
Der er for ganske nyligt oprettet et raceudvalg i
klubben, som dækker over de poster som tidligere
var racerepræsentant og hvalpeanviser.
Ved at lave et udvalg i stedet giver det anledning
til bredere arbejdsopgaver indenfor vores dejlige
race.
Vi er 2 personer i dette udvalg og vi vil meget
gerne give en kort beskrivelse af os selv til jer som
måske ikke kender os.
Jannie Rosendahl Siem: Jeg er indehaver af kennel

Katrine med Viola

Siem og har haft racen ddb i knap 7 år. Jeg er 28
år og arbejder til dagligt som fængselsbetjent.
Jeg er meget passioneret omkring vores race og
har gennem årene fået en relativ bred viden
omkring racen og de forskellige opdrættere.
Dette gør, at jeg mener at være kompetent til at
kunne råde og vejlede professionelt og objektivt
omkring racen og hvalpe.
Jeg har gennem årene med racen selv udviklet mig
meget i forhold til, at standpunkter har måttet
revideres i forhold til ny viden og undersøgelser.
Dette gør, at man må sadle om af og til.
Hvilket har gjort, at jeg forsøger at nuancere mest
muligt på alle synspunkter. Dette gør dog også
tingene mere komplekse og indviklede, men gør
også, at man ikke handler overilet eller bliver
fastlåst til trods for ny fakta.
Jeg kommer primært til at beskæftige mig med
områderne ”Race repræsentant” og
”Hvalpeanviser”.
Dog har Katrine, den anden halvdel af
raceudvalget, og jeg et godt samarbejde med
nogle gode dialoger og debatter om forskellige
emner. Derfor bliver vores arbejdsgange og
områder alligevel et samspil, da vi bruger
hinanden til sparring og nuancering.
Jeg glæder mig meget til arbejdet med jer alle
sammen og håber I bliver tilfredse med Katrine og
mit’s arbejde.

Jeg hedder Katrine Hovmand Mittelsdorf. Jeg er 32
år og er ved at starte min egen kennel ved navn
Kennel Cru Acajou. Jeg er uddannet adfærdsterapeut og træner ved Turid Rugaas. Jeg har ”kun”
haft DdB i 1 år, men har haft med hunde at gøre i 9
år. Jeg har haft Mops og diverse ”muskelhunde”.
Jeg har brugt meget af min tid på at prøve at
stoppe hundekampe og ulovlig import af hunde til
Danmark.
Min primære opgave i raceudvalget vil være at
rådgive i forhold til adfærdsproblemer og træning.
Jeg kan godt være meget kontant, men dette er kun
fordi jeg går så meget op i de ting jeg går og laver.
For mig er det vigtigt, at de hunde vi har med at
gøre ikke ”kun” ser godt ud, men også har et godt
sind. At hundene er afbalanceret og har det godt
sammen med både sin egen flok men også andre.
At vi ikke sætter for store krav til sine hunde og
ikke mindst husker på, at det er dyr vi har med at
gøre.
Jeg arbejder med de såkaldte ”bløde principper”.
Da min kendskab til racen stadig er lidt begrænset,
vil jeg læne mig op af Jannies race erfaring og har
allerede nu haft et godt samarbejde med hende. Og
er super glad for at arbejde sammen med hende og
ser frem til vores fremtidige samarbejde.
Og ikke mindst så ser jeg frem til at arbejde
sammen med resten af klubben. Og hellere ringe en
gang for meget en gang for lidt.
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HVAD ARBEJDER VI SÅ MED?:
For at give jer medlemmer et overblik over, hvad
vi lige nu beskæftiger os med. Vil vi gerne give
jer andel i vores brainstorm 
Vi arbejder på en handlingsplan, som sendes til
bestyrelsen omkring fokus på mentalbeskrivelse
af vores race i forhold til hele
muskelhundeproblematikken.
Dog er vi ikke fastlåste i forhold til, hvad dette
arbejde skal munde ud i. Da vi ikke vil tage
stilling inden vi har den fornødne viden omkring
emnet.
Vi vil tage udgangspunkt i en handlingsplan,
hvor vi belyser forskellige problematikker ved at
lave en plus/minus liste og derefter går i gang

Raceudvalget ønsker at arbejde seriøst,
objektivt og nuanceret med tingene, som
desværre også gør, at processen bliver
langsommere.
Dette håber vi på forståelse omkring, da gode
ting tager tid.
Afslutningsvis vil vi sige, at alle er velkomne til
at kontakte os i forhold til gode ideer,
synspunkter og forslag til arbejdet i
raceudvalget. Ligesom vi håber, I vil være os
behjælpelige med inputs til arbejdet og vil
bakke op i forhold til, at den fornødne viden
kommer frem.
Mange hilsner Jannie og Katrine

med at undersøge tingene nærmere. Ligesom vi
ønsker at arbejde struktureret med tingene, så
der er styr på ”hvem gør hvad” og ”hvad kræves
der”.
Vores tanker går på at få mentaltestet nogle af
vores/DDDBK hunde i DKK’s regi, forsøge og
lave noget statistik i forhold til, hvor vores race
måske falder igennem.
Dernæst har vi planer om, at skulle på en
studietur til den franske klubmatch og observere
og prøve deres TAN test.
Generelt indsamle viden på området og så vil vi
afslutningsvis nå frem til en konklusion, som
kan munde ud i et forslag til bestyrelsen om en
restriktion eller etisk anbefaling.
Vores andet arbejdsområde lige nu er at få
udarbejdet et skriv på et par sider, som vi vil
sende ud til dommere inden de skal dømme
vores race. Dette i forhold til uddrag fra
professor Rimond Triquet’s bog The Saga samt
racestandarden.
Dette med baggrund i de til tider meget
vekslende bedømmelser vi modtager på vores
hunde og fordi vi ønsker at vise, at vi som klub
tager eksteriøret på vores hunde alvorligt. Vi vil
gerne vise vi er seriøse selvom vi er en lille klub.
Dette skriv udformes i løbet af 2010 og sendes
inden udgangen af året til bestyrelsen for
feedback og godkendelse eller afkastelse.

Billeder fra en TAN test ved den franske Clubmatch 2005,
udlånt af Marie Springer.

