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Forretnings- og Lovudvalg,
Stambogsudvalg, Dommerudvalg
Næstformand Michelle Paarup
Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19
Næstformand Beate Feddersen
Tlf. 51 85 97 04
Tlf: 51859701
Mail:
michelle@dru.dk
Telefontid:
Mandag - onsdag kl. 16.30 - 18.30
Mail: beate@dru.dk

Kasserer Jytte Dyrgaard
Telefontid: Mandag-onsdag kl. 17-19
Tlf. 51 85 97 03
Mail:
jytte@dru.dk
Konstitueret
kasserer
Ulla Bundgaard Sørensen
Mail: ulla@dru.dk
Telefon:Beate
22513787
Sekretær
Feddersen
Telefontid:
hverdage 9.30 - 13.00
Mail:
beate@dru.dk

Sekretær John Petersen
Mail: johnpapir@dru.dk@dru.dk
Best.-medlem Ove Jørgensen
Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19
Tlf. 51 85 96 98
Mail: ove@dru.dk

Bestyrelsesmedlem Ove Jørgensen
Telefontid: Henriette H. Christensen
Best.-medlem
mandag
- onsdag kl. 17.00 - 19.00
Mail:
henriette@dru.dk
Tlf. 5185 9698
Mail: ove@dru.dk
I øvrigt formand for:
Kenneludvalg

Design og produktion: Grafosign, Nykøbing Falster, www.grafosign.dk

Best.-medlem
Ulla Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Tina Christensen
Mail: ulla@dru.dk

Suppleant Jimmy Alfsen
Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19
Tlf. 51 85 97 05
Mail: jimmy@dru.dk

Kontakt DRU
Al henvendelse til DRU skal ske til:

Dansk Racehunde Union
Jørgen Jensens Vej 25 · 4700 Næstved
helle@dru.dk · Telefon 76 24 02 62
CVR: 221 72212
Telefontid:
Mandag og onsdag kl. 13.00-14.00
Tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30

Hanhunde til avl

Berner Sennen

Navn: Elmo v d Hoge Veluwe
Fødselsdag: 23.11.2013
Elmo er hentet i Holland da han var 8 uger.
Han er en stor glad dreng.
Skulderhøjde 70 cm. HD=A , AA=0 OCD=0.
Han har rigtig fine aftegninger og et utroligt venligt sind.
Han står til rådighed for egnede tæver.
Henvendelse til: Børge Christensen, 6510 Gram.
Telefon: 21906599. E-mail: birkly12@gmail.com
Website: http://www.birkly.dk/

Cavalier King Charles Spaniel

Chihuahua, korthåret

Snuggly Icebreaker (Sylvester)
Fødselsdag: 24.06.2013
Dejlig han, med et godt og rolig sind og temperament.
DNA: Fri for EFS og CCS
Hjertescanning: Mislyd 0 Mistral Prolaps 1
Patella: 0/0
Stamtavle: Tysk import
Henvendelse til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup
Telefon: 22 51 37 87
E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com
Website: www.kennelbundgaard.dk

Navn: Cocio
Fødselsdag: 02.02.2009
Dejlig rar han m/personlighed og intelligens, står til rådighed for
egnede tæver.
Farve: Choko/Tan. Flot kropsbygning og proportioner. Vægt: 2,9
kg. Patella 0/0.
Avlsgodkendt i DRU.
Bedste han i racen i åben klasse på udstilling i september 2015.
Armenak Kevorkov, 2300 København S
Telefon: 29 23 47 08
E-mail: akevorkov@yahoo.dk
Website: http://akevorkov.wix.com/cocio

Anerkendte klubber i DRU:
FCI relaterede klubber

www.den-danske-hundeforening.com/
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Redaktør
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Kære læsere
Vi vil stadig meget gerne modtage indlæg og billeder til bladet.
Helst kun 1 foto pr. mail - meget gerne med en lille
billedtekst og fotografens navn.
Vær opmærksom på, at omdøbe filen til navnet på
den hund, der er på billedet!
Vær også opmærksom på, at kigge kritisk om foto
har format og skarphed til forstørrelse. Husk stadig, at spørge om tilladelse, hvis I tager billeder af
andre.
Og hvis I så også husker at sende direkte til redaktionsudvalget.

Suppleant Lone Smidt Jørgensen
Mail: lone@dru.dk

Produktion:
Nybæk Grafisk
26 25 82 50
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Forsiden

Årets hund 2016 Lexus
Ejer Britta Sørensen

Svensk SHK http://www.svenskahundklubben.se/
Norge, NHL http://www.norgeshunder.no/

Coton de Tuléar

Bobbi. Født 06.03.2009. Bobbi tilbydes til avl. Han har et godt
temperament og en meget lang blød pels, helt sort pigment på
næse, omkring øjne og mund.
Avlgodkendt, DRU.stambog, PL: 0/0. Øjenlysning: Fri.
Henvendelse til Hanne Skare Henningsen
4200 Slagelse, tlf. 58 500 585, 21 420 585
mail: skare-juel@mail.dk

Cavalier King Charles Spaniel

Lange’s Nuno. Født 28.04.2013. Nuno er en meget kærlig han,
DRC, Tyskland http://www.drc-soltau.de/

legesyg og med et dejligt mildt sind. Tilbydes til egnede tæver.
Farve: Ruby. Vægt: 7,4 kg. DNA: EFS og CCSfri. Hjertescanning:
Mislyd 0 - Prolaps 1. PL: 0/0
Henvendelse: Anna og Thomas Pedersen
8471 Sabro. Tlf. 30 11 70 31, 20 62 79 46
E-mail: annaogthomas@gmail.com

Link til international organisation EKN:
http://european-kennel-network.jimdo.com

Coton de Tuléar
Navn: Anton
Fødselsdag: 08.03.2013
Dejlig han; Stambogsført (tilbage til oldeforældre) i DKK.
Avlsgodkendt i DRU.
Kryptorchidattest, øjenundersøgelse og patellaundersøgelse ok.
Anton er foreløbig far til et kuld med tre hvalpe.
Der er hvalpegaranti eller pengene retur.
Henvendelse til: Tine Juhl Jørgensen, 5540 Ullerslev
Telefon: 20 12 03 35
E-mail: tineogkenneth@hotmail.dk
Website: antoncoton.123hjemmeside.dk
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Hanhunde til avl
King Charles
Charles Spaniel
Spaniel
Cavalier King
Snuggly
Snuggly Icebreaker
Icebreaker(Sylvester)
(Sylvester)
Fødselsdag:
Fødselsdag:24.06.2013
24.06.2013
Dejlig
han,tilbydes
med et godt
og roligtæver,
sind oghan
temperament.
Sylvester
til egnede
er importeret fra
DNA:
Fri for
Tyskland
ogEFS
har og
FCICCS
tavle.
Hjertescanning:
Mislyd
0
Mistral
Prolaps
1
Han er fri for EFS og CCS
Patella:
0/0
Hjertescannet
0/1 - patella 0/0
Stamtavle: Tysk import
Sylvester har et dejligt sind og laver nogle skønne hvalp.
Henvendelse til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup
Han er National Champion
Telefon: 22 51 37 87
Henvendelse
til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup
E-mail:
ulla_sorensen@yahoo.com
Telefon: www.kennelbundgaard.dk
22 51 37 87
Website:

E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com
Facebook: Kennel Bundgaard

Petit
Clown korthåret
Sidney Chanell
Chihuahua,
Navn: Petit Clown Sidney Chanell

Navn: Cocio
Fødselsdag:
28.06.2014
Fødselsdag: 02.02.2009
Race: Coton de Tuléar
Dejlig rar han m/personlighed og intelligens, står til rådighed for
med
DKK
stamtavle Han har lang,kraftig hvid pels og et
egnede
tæver.
dejligt
sind.
Farve: Choko/Tan.
Flot kropsbygning og proportioner. Vægt: 2,9
Far
kuld 0/0.
på 7 og part.0/0.Højt præmieret/godkendt til avl
kg. til
Patella
hos
DRU
og
DKK.
Jeres
tæve er velkommen til at bo hos os
Avlsgodkendt i DRU.
eller
vi kan
jer hvis
detpåerudstilling
bedst fori september
jeres tæve2015.
Bedste
hankomme
i racen itil
åben
klasse
Henvendelse
til: Dorit
Berg
Bonacci, S
8300 Odder,
Armenak Kevorkov,
2300
København
Telefon: 29
231665,
47 08
Telefon:
2033
E-mail: dorit66@live.dk
E-mail: akevorkov@yahoo.dk
Website: http://akevorkov.wix.com/cocio

LEDER
Coton de Tuléar
Bobbi.
avl.
Han
har
et et
godt
Bobbi.Født
Født06.03.2009.
06.03.2009.Bobbi
Bobbitilbydes
tilbydestiltil
avl.
Han
har
godt
temperament
lang
blød
pels,
helthelt
sortsort
pigment
på
temperamentog
ogenenmeget
meget
lang
blød
pels,
pigment
næse, omkring øjne og mund.
på næse, omkring øjne og mund.
Avlgodkendt, DRU.stambog, PL: 0/0. Øjenlysning: Fri.
Avlgodkendt, DRU.stambog, PL: 0/0. Øjenlysning: Fri.
Henvendelse til Hanne Skare Henningsen
Henvendelse
tiltlf.
Hanne
Skare
Henningsen
4200
Slagelse,
58 500
585,
21 420 585
4200 skare-juel@mail.dk
Slagelse, tlf. 58 500 585, 21 420 585
mail:

mail: skare-juel@mail.dk

Coton de Tuléar
Cavalier
King Charles Spaniel
Navn:
Anton

Navn: Bundgaard`s
Dirch
Fødselsdag:
08.03.2013
Fødselsdag:
12. Dec 2014(tilbage til oldeforældre) i DKK.
Dejlig
han; Stambogsført
Dirch tilbydesitil
avl for egnede tæver, han er udstillet og har
Avlsgodkendt
DRU.
opnået flere titler,øjenundersøgelse
hans mor og far bor
hos os, de er begge ok.
Kryptorchidattest,
og patellaundersøgelse
Anton
er foreløbig
far til etflere
kuldtitler.
med tre hvalpe.
udstillede
og har opnået
Der
er EFS
hvalpegaranti
Fri for
og CCS eller pengene retur.
Henvendelse
hjertescannettil:
0/1Tine Juhl Jørgensen, 5540 Ullerslev
Telefon:
20
Patella 0/0 12 03 35
E-mail:
tineogkenneth@hotmail.dk
Henvendelse
til: Ulla Sørensen
Website:
antoncoton.123hjemmeside.dk
7830 Vinderup
Telefon: 22513787
E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com
facebook: Kennel Bundgaard

Cavalier King Charles Spaniel
Navn:
Rex
Cavalier
King Charles Spaniel
Fødselsdag: 17.04.2014

Lange’s
Nuno.
Født 28.04.2013.
Nuno
en meget
kærlig
Så
er Rex
godkendt
til avl - han
harer
vundet
en del
1. han,
legesyg ogpå
med
et dejligt
mildt
sind. Tilbydes
til egnede
tæver.
præmier
udst.
samt SL
unghund.
Senest
certifikat
i åben
Farve: Ruby. Vægt: 7,4 kg. DNA: EFS og CCSfri. Hjertescanning:
klasse samt 1. præmie. Er EFS- og CCS-fri, patella lux. 0/0 og
Mislyd 0 - Prolaps 1. PL: 0/0
hjertescanningen 0/1 i mislyd/prolabs. En glad charmetrold
Henvendelse: Anna og Thomas Pedersen
og
godt
sind.Tlf. 30 11 70 31, 20 62 79 46
8471
Sabro.
Henvendelse
til: Kirsten Holmgaard Nielsen
E-mail: annaogthomas@gmail.com
8850 Bjerringbro
Telefon: 86131460
E-mail: holmgaard61@outlook.com

Cavalier King Charles Spaniel
Navn: Basse
Fødselsdag: 14.04.2013
Basse tilbydes til egnede tæver, han har et lækkert sind og
har flere champion titler.
Han er fri for EFS og CCS
Patella 0/0
Hjertescannet 0/2
Øjenlyst fri for arvelige sygdomme
Henvendelse til: Ulla sørensen, 7830 Vinderup
Telefon: 22513787
E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com
Facebook: Kennel Bundgaard

80 år på bagen
Året 2017 er skudt i gang, DRU går et spændende år i møde, DRU har i år 80 års jubilæum, dette bliver fejret i Maj måned når
vi afholder verdensudstilling i Ejstrupholm.

Årets hund 2016 er blevet afholdt, der var
en stor opbakning til det, og vi gentager
det til næste år, dog med nogle ændringer
som i vil blive informeret om.

Vi er så småt ved at gå i gang med planlægningen, og vi håber at i vil fejre den kommende begivenhed sammen med os, for
uden vores medlemmer er der ikke noget
DRU.

Igen i år er der forskellige temaer til vores
udstillinger, vi har fastelavn i februar, Galla
udstilling i forbindelse med vores jubilæum
i Maj og juleudstillingen i December.

Som noget nyt, afholdes der i år 4 dobbelt
udstillinger, mange elsker disse udstillinger, fordi det giver noget andet end bare
det at være konkurrenter i ringen, vi oplever i stor stil at der hygges i alle kroge, og
når udstillingen er forbi, er der fortsat en
herlig stemning i campingområdet, hvor
fest teltet danner ramme om nogle hyggelige timer.

Jeg vil gerne opfordre jer til, at indsende
historier eller lignende til racehunden, jeg
modtager også gerne billeder og ønsker i
nogle ændringer eller lignende må i meget
gerne skrive til ulla@dru.dk



Ulla Bundgaard Sørensen, Redaktør
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Tank billigt
og støt
Dansk Racehunde
Union

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Dansk Racehunde
Union med 6 øre hver gang du tanker benzin eller diesel. Når du har tanket
500 liter, får Dansk Racehunde Union en ekstra bonus. Det koster dig ikke
ekstra - OK betaler hele beløbet. Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du
også få det tilknyttet en sponsoraftale.
Bestil et OK Benzinkort med
sponsoraftale på www.ok.dk.

www.ok.dk

handles fortroligt og vil kun kunne indgå
i anonymiseret form i artikler publiceret i
anerkendte veterinærvidenskabelige tidsskrifter.
Med håbet om, at du ønsker at lade din
hund deltage i vort forskningsprojekt,
Venlig hilsen
Maria Søndergaard Thøfner,
Dyrlæge og PhD-studerende

For spørgsmål vedrørende projektet,
kontakt da venligst:
Maria Søndergaard Thøfner
på mast@sund.ku.dk

Tilmelding til studiet foregår i tidsrummet
30.01.2017 til og med 19.02.2017. Du vil
modtage en autogenereret kvittering, når
vi har modtaget din tilmelding.
Hvad sker der så bagefter?
Når tilmeldingsfristen er udløbet, gennemgår vi det indsendte materiale. Lodtrækning til interview-fasen finder sted
20. februar. Interviews på telefonen påbegyndes samme dag og vil forløbe, indtil vi
har fundet det planlagte antal kandidater.
Af erfaring ved vi, at interview-fasen kan
virke lang for dig, som blot venter på at få
at vide, om din hund kan deltage eller ej, så
vi beder om forståelse for og tålmodighed
med, at de sidste interviews sikkert først
afsluttes omkring slutningen af april.
Bliver din hund udvalgt, og bliver den godkendt efter evaluering af den indsendte
video samt efter interview, vil I blive inviteret til at deltage i en forundersøgelse. Når
vi har fundet det planlagte antal kandidater til studiet, vil vi give besked til de af jer,
som ikke blev udtaget i denne omgang.
Hvad sker der under forundersøgelsen?
Ved forundersøgelsen laver vi en grundig
klinisk og neurologisk undersøgelse af din
hund. Vurderer vi, at dens symptomer med
stor sandsynlighed skyldes syringomyeli,
vil vi undersøge din hunds følesans og udtage blodprøver (herunder et blodbillede,
en organprofil samt en stofskifteprofil
og en blodprøve til vores DNA-database).
Vurderes din hund stabil, vil den herefter
blive indlagt til en MRI-scanning af kraniet og rygmarven. Under bedøvelsen vil vi
undersøge hundens ører samt udtage en
urinprøve. Når svarene på MRI’en foreligger, vil du blive indkaldt til et orienteringsmøde, hvor vi gennemgår MRI-fundene og
aftaler, hvornår din hund skal indtræde i
forskningsprojektet.
Udgifterne til forundersøgelserne dækkes delvist af forskningsprojektet, og der
vil derfor være en egenbetaling på op til

kr. 1600,- som afregnes på dagen for forundersøgelserne. Såfremt prøver eller undersøgelser afdækker andre sygdomme
hos din hund, vil videre undersøgelse og
eventuel behandling ikke blive dækket af
projektet.
Hvad medfører deltagelse
i forskningsprojektet?
Ved deltagelse i forskningsprojektet forpligter du dig til at give din hund smertestillende medicin og et placebo-præparat
over en periode på i alt 52 dage. Du skal
kunne komme med din hund til undersøgelser på Universitetshospitalet for Familiedyr i alt fire gange til kontrol efter opstart af behandlingen på dage, som ligger
fast. Du vil få udleveret et skema med datoer på samt nøje instrukser om, hvad der
skal ske hvornår igennem projektet. Når de
52 dage er gået, slipper vi ikke kontakten.
Din hund er fortsat velkommen hos os på
Universitetshospitalet for Familiedyr, og
når effekten af din hunds behandling er tilfredsstillende, kan du fortsætte kontroller
og behandling hos din egen dyrlæge.
Mulige risici ved deltagelse
Der er kun få rapporterede bivirkninger
af det smertestillende præparat, som skal
gives til din hund. Hunden kan i sjældne
tilfælde blive træt eller sløv de første timer efter indgift af medicinen ligesom den
også kan blive slinger.
Omkostninger
Det er gratis for din hund at deltage i forskningsprojektet, hvilket betyder at du hverken skal betale for konsultationer eller for
medicin i den periode, din hund er med i
projektet. Såfremt prøver eller undersøgelser afdækker andre sygdomme hos din
hund, vil videre undersøgelse og eventuel
behandling ikke blive dækket af projektet.
Resultater
På din opfordring udleveres journal inklusiv blodprøvesvar og resultater af MRI
scanning til din dyrlæge. Alle resultater be-

HUSK!!!
At reservere chip hos jeres dyrlæge, så hvalpens chipnummer kan sendes med ind når
der skal laves stambøger, vi har problemer
med at DKK ikke vil anerkende vores nye
stambøger når der ikke er chipnummer på.
Der skal for eftertiden sendes chipnummer
med ind til stambogsføring, før der kan laves stambøger.

NYT vedrørende Kontingent 2017!
Vi kan desværre konstatere, at rigtig mange ikke har fornyet kontingent for 2017.
Har man ikke modtaget opkrævningen, eller har man fået den forlagt, kan man indbetale til kontoen påført medlemsnummer.

NYT for
opdrættere
af Cavalier!
Dansk Hunderegisters bestyrelse
har færdigbehandlet en henvendelse fra Cavalierklubben om placering af chippen på racen Cavalier King Charles Spaniel.
Bestyrelsen har besluttet, at på
nævnte race og kun på denne race
må chippen fremover placeres
mellem skulderbladene i henhold
til ISO Standard 15639-1:2015 afsnit 5.2, figur 2.
Det er samtidig besluttet, at placeringen af chippen mellem skulderbladene indtil videre kun må
foretages af en dyrlæge.

Er man kennelmærke registreret er det ikke
desto mindre vigtigt for at opretholde anciennitet.
Vi vil snarest påbegynde udsendelse af rykkere med gebyr.

dru - Årets hund

2016

født tidligere end 01.03.2016)

eller allergi som årsag til kløen

• være ID-mærket med mikrochip eller synlig tatovering

• ikke være drægtig eller diegivende

• veje mellem 8 og 12 kg

Årets hund 1
Race:
Navn:
Ejer:

Pomeranian,
Lexus
Britta Sørensen

Årets hund 3
Race:
Navn:
Ejer:

Berner Sennen
Hedevangs Malou
Karina Fisker

• udvise følgende mulige tegn på syringomyeli: kløe, som er rettet mod ansigtet,
ørerne, nakken, halsen eller skuldrene. Kløen forværres eventuelt, når din hund bliver
glad, stresset eller når den skal med på tur

• ved en klinisk og neurologisk undersøgelse findes uden tegn på anden sygdom
• ikke være i behandling med nogen former
for smertestillende medicin
• ikke være i behandling med hjertemedicin af mærkerne Benakur®, Cardalis, Fortekor® og Fortekor PLUS

• ikke have andre kendte sygdomme herunder øreinfektioner, lopper, hudbetændelse
Hvordan tilmelder jeg
min hund?
Tilmelding til studiet foregår i første omgang elektronisk. Du skal sende en
mail til smforskning@
sund.ku.dk. Mailen skal indeholde:
• en beskrivelse af din
hunds symptomer

Årets hund 2
Race:
Navn:
Ejer:

Chihuahua, langhåret
Nibian`s Gabriella
Nina Birgit Andreasen

Årets hund 4
Race:
Navn:
Ejer:

Siberian Husky
Snow Husky Ziemabor Aslan
Nadia Leimand

• en video af 10 minutters
varighed, hvor hunden
bliver luftet, og hvor man
tydeligt kan se hundens
kløe-symptomer (videoen
kan evt. deles via Dropbox. Er du i tvivl så send
os en mail, så sender vi dig
et link med instrukser til,
hvordan videoer deles via
Dropbox)
• en kopi af din hunds
stamtavle
• dine kontaktoplysninger
(adresse, telefonnummer
og adresse).

Cavalier King Charles Spaniels
søges til nyt forskningsprojekt om syringomyeli
I marts 2017 opstartes et nyt forskningsprojekt på Institut for Klinisk Veterinærmedicin og Universitetshospitalet for Familiedyr under ledelse af professor Mette
Berendt og PhD-studerende Maria Søndergaard Thøfner. Projektets overordnede
formål er at undersøge den smertestillende effekt af en bestemt type smertestillende medicin på hunde, der fået konstateret
syringomyeli. Den smertestillende medicin
er velkendt, da den benyttes til behandling af
smerter hos mennesker.
Medicinen har også været
brugt til hunde forud for
dette studie.
Hvad er syringomyeli?
Syringomyeli er en neurologisk sygdom, som er
karakteriseret ved udviklingen af væskefyldte hulrum i rygmarven. Det har
vist sig, at Cavalier King
Charles spaniels er disponerede for at udvikle sygdommen, og at mellem
10 og 15 % af de danske
CKCS udviser symptomer
på syringomyeli. De typiske symptomer er kløe
rettet mod ansigtet, ørerne, halsen og nakken.
Kløen forværres typisk,
når hunden bliver glad,
ophidset, stresset eller
ved øget fysisk aktivitet.
Vi ved fra mennesker
med syringomyeli, at de
har kroniske smerter i de
områder, hvor vi også ser
hunde med syringomyeli
klør sig. Derfor er vi interesserede i at undersøge,

om et af de smertestillende præparater,
man bruger til at behandle syringomyeli-relaterede smerter hos mennesker også
kan bruges i behandlingen af syringomyeli-relaterede smerter hos hunde.

dru - Årets hund
årets veteran tæve
Race:
Navn:
Ejer:

Cavalier King Charles Spaniel
Cakichaspa`s Kikki
Louise Østengaard

2016

Årets Senior tæve
Race:
Navn:
Ejer:

Chihuahua, korthåret
Rita
Tommy Kjær

Hvilke hunde kan deltage?
For at blive inkluderet i projektet, skal din
hund
• være mere end ét år gammel (dvs. være

Årets veteran han
Race:
Navn:
Ejer:

West highland white terrier
Arnitlunds Pritty Punkin
Benedikte Biel

Årets senior han
Race:
Navn:
Ejer:

Chihuahua, langhåret
Vesterborgs Armarni
Britta Sørensen

dru - Årets hund
Årets Kastrat
Race:
Navn:
Ejer:

Yorkshire terrier
Lykkebo’s Julius
Gert Majgaard

2016

Årets junior handler 2
Camilla Fisker
Dagens hund: Hedevangs Malou

Ris & Ros
Flere medlemmer roser bestyrelsen for deres kæmpe arbejde i forbindelse med vores
udstillinger.
Vi sætter stor pris på jeres ros, det giver os
kun lyst til at fortsætte med at arbejde hårdt
for at få nogle gode udstillinger.

kan løbe rundt, også vores dygtige dommer
teams og vores ringsekretære er med til at
få udstillingerne til at køre, sammen er vi et
godt team hvilket der giver et godt flow.

Vi fra bestyrelsen er ikke alene om at udføre
det store stykke arbejde, vi har nogle frivillige hjælpere, og nogle rigtige gode medhjælpere på vores udstillinger, der gør at det

Kender du vores app?
Dyrlægehjælp lige ved hånden

Årets Junior handler 1

Årets junior handler 3

Natascha Bundgaard Sørensen
Dagens hund: Neimi’s Balder

Marcus Henriksen
Dagens hund: Gabby – me of Dumbledor

Få hurtig og kompetent dyrlægerådgivning, når du er på farten. App'en giver
dig mulighed for at finde din nærmeste
VetFamily klinik eller få råd og vejledning vedrørende dit kæledyr fra kompetente dyrlæger.

• Gratis App

Den er simpel og overskuelig og sikrer
dig altid nyttig information og dyrlægehjælp lige ved hånden.

Download App'en gratis på
App Store og Google Play.
 Venligst udlånt af Netdyredoktor.dk

• Få svar inden for 24 timer
• Få adgang til information
om dit kæledyr på farten

Ny reklame fra Avifauna

dru - Årets hund

2016

Årets Barn/hund handler 1

Årets Barn/hund handler 3

Nanna Bork
Dagens hund: Gizmo

Jonas Pedersen
Dagens hund: Mille

Ny reklame fra Avifauna

Årets Barn/hund handler 2
Tobias Hofmann
Dagens hund: Svalegården’s cavalier
zahara (Malou)

Årets opdrætter 2016
Kennel Amazing
ved Britta Sørensen

21

Kalender

Oversigt
over adresser
til DRU
udstillinger

Dansk Racehunde Union
Husk altid at holde dig
opdateret om vores udstillinger,
arrangementer, lovstof og øvrige
informationer på vores hjemmeside:
www.dru.dk

18.02.2017

Helle Hallen

National

Fastelavns udstilling, Jyllandsafdelingen

25.03.2017

Grønbrohallen

National

DRU

Lillebælts hallen

Færøvej 74-76

5500 Middelfart

27.05.2017

Ejstrupholm hallen

International

Verdensudstilling, DRU 80 års jubilæum

Helle Hallen

Vrenderupvej 40 C

6818 Årre

28.05.2017

Ejstrupholm hallen

International

Verdensudstilling, DRU 80 års jubilæum

08.07.2017

Nyborg Idrætscenter

National

DRU

Grønbrohallen

Grønbrovej 1

4262 Sandved

09.07.2017

Nyborg Idrætscenter

National

DRU

Ejstrupholm Hallen

Vestergade 38 B

7361 Ejstrupholm

19.08.2017

Lem Hallen

National

Jyllandsafdelingen

Nyborg Hallen

Storebæltsvej 13

5800 Nyborg

20.08.2017

Lem Hallen

National

Jyllandsafdelingen

16.09.2017

Herlufmagle hallen

International

DRU

Lem Hallen

Skolebakken 20

6940 Lem

17.09.2017

Herlufmagle hallen

International

DRU

Herlufmagle Hallen

Ravnstrupvej 1

4160 Herlufmagle

21.10.2017

Helle Hallen

National

DRU

Medius Holsted

Højmarksvej 18

6670 Holsted

03.12.2017

Medius Holsted

National

Juleudstilling, Jyllandsafdelingen

