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N YHEDSBREV
DKK udstilling i Hillerød

Foråret er for alvor ved at vise sit ansigt. Udstillingerne er i
fuld gang og den første udendørs udstilling blev afholdt i
Hillerød.
Nedtællingen til klubbens Circuitshow i forbindelse med

DKK’s første udendørs udstilling løb af staben i
Hillerød. Vejret var helt i top, det havde regnet
hele lørdagen, så det var kun græsset der bar

Verdensudstillingen er begyndt.
Der har været lidt omrokering i nogle udvalg, læs mere om det
i nyhedsbrevet.

lidt præg af dårligt vejr. Søndag var som sagt
helt perfekt og i ringen hvor Bordeauxerne var,
var der som sædvanligt god stemning.
Der var 13 hunde tilmeldt på dagen, og
dommeren var den hollandske Mr. J Schepers.
Schepers var rigtig god sammen med hundene
og gik til dem på en rigtig god og naturlig måde.
Hos Bordeauxerne var der både hunde fra Norge
og Sverige. Det var dejligt at se vores nordiske
venner.
Dagens vinder blev Kicha’s French Stars Ikaros
som er ejet af Hejdi Martinsen, som jo så
selvfølgelig var bedste han. Bedste tæve blev
Demba De La E’tang De Mirloup ejet af Merete
tækker

Hejdi med Ikaros og Merete med Demba

Tækker, dermed blev Demba Bedst i modsat.
Det var desværre lidt sløjt med billeder fra
dagen, så til venstre kan man se de to i lidt
bedre.
Vi ønsker begge hunde og deres ejere stort
tillykke med resultatet.

Til venstre ses Ikaros og til højre ses Demba
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Lidt info fra
bestyrelsen
Sponsoraftale

Bestyrelsen har fredag d. 21. maj 2010 valgt at
opsige samarbejdet med Marie Springer, i
udstillingsudvalget, pga.
samarbejdsvanskeligheder med både bestyrelsen
og flere af udvalgene.
Den nuværende sammensætning af
udstillingsudvalget, kan sagtens forestå
forberedelserne og afviklingen af Tarm
udstillingen.
For god ordens skyld, skal det nævnes at Marie
selvfølgelig fortsat er 2. Suppleant.
Merete Tækker har ønsket at fratræde
sponsorudvalget, og bruge sin tid i
udstillingsudvalget. Ditte Hesselborg er ny
tovholder i sponsorudvalget – er der andre der har
lyst til at byde ind, skal de være velkomne.

Circuit udstillingen i Tarm
Nedtællingen er som sagt startet til vores
fantastiske show i Tarm, dagen før
verdensudstillingen.
Nemlig lørdag den 26. juni 2010. Der er tilmeldt 57
hunde, så der er lagt op til et show med en masse
hygge.
Dommeren er Bas Bosch, som er racespecialist. Så
man kan godt glæde sig til at få en specialist’s
udtalelse.
Om aftenen er der lagt op til god mad og musik.
Husk at tilmelde jer og indbetale på klubbens
konto.
Det vil ikke være muligt at tilmelde sig på dagen, da
maden er forudbestilt.

Sluttelig skal vi informere om at vi har valgt at

Spisningen koster 175,- kr. pr. person, børn er halv

udskyde klubbladet, der skulle have været udgivet

pris.

sidst i juni til sidst i august. Dette for at spare
penge og få en reportage med fra udstillingen i

Sidste tilmelding til spisningen er 5. juni 2010.

Tarm.
Vi vil lige benytte lejligheden til at takke endnu

Man indbetaler på klubbens konto:

engang for det flotte fremmøde til

Danske bank.

generalforsamlingen.

Reg.: 1551 Konto: 3138776387
Vi glæder os alle til at se Jer.

Nyt fra raceudvalget

Har I spørgsmål angående udstillingen eller

Der er i det forrige nyhedsbrev blevet fortalt om

på udstilling@bordeauxklubben.dk

hvad raceudvalget går og arbejder med. Blandt
andet mentalbeskrivelsen er det der fylder mest.
Der er i den forbindelse lavet et skriv til DKK’s
mentalbeskrivelsesudvalg, sundhedsudvalg,
lovudvalg og PKS gruppen. Dette skriv vil blive
trykt i det næste klubblad.
PKS gruppen er en ERFA-gruppe, hvor man samler
flere racer og sparrer med hinanden om bl.a.
sundhed og udfordringer man fx har som race
osv. Altså information til DKK som de så arbejder
videre med. Både bestyrelsen og raceudvalget
havde en repræsentant med til det første møde
som foregik på Fyn.
Dette skriv vil blive trykt i det næste klubblad.

spisningen, kan man skrive til udstillingsudvalget

