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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

Forsiden

Forside: Rex
Ejer:
Kirsten L. Nielsen
Fotograf: Kirsten L. Nielsen

LEDER

Ny redaktør
Jeg har overtaget Racehunden for en lille
stund, og håber at I vil bære over med mig,
hvis det ikke bliver helt som I er vant til.
Jeg vil gerne starte med at reklamere lidt
mere for vores verdensudstilling i maj, som
løber at stablen den 27.-28. maj og samtidig
også er vores 80 års jubilæum.
Der vil igen være mulighed for camping
som i jo allerede kender der, dog er der i år
nedsat et campingudvalg som ”styrer pladsen”. I vil få nærmere besked på hjemmesiden og Facebook.
Ligeledes vil der også være fællesspisning
med tilmelding.

I år er vi blevet inviteret til at deltage i Lilleskov Slot’s hundedage på Valdemar Slot
den 3. juni, hvor vi vil afholde en ekstra udstilling sideløbende med deres event. Vi
glæder os meget til dette, men det bliver
kun godt med Jeres deltagelse og opbakning.
Hundeholderuddannelsen er blevet afviklet, det har været lærerigt og samtidig sjovt
med rigtig godt socialt samvær og hygge.



Beate Feddersen
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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

HUSK!!!
At reservere chip hos Jeres dyrelæge, så
hvalpenes chipnummer kan sendes med ind
når der skal laves stambogsbøger.
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Vi har problemer med at DKK ikke vil anerkende vores nye stambøger når der ikke er
chipnummer på.

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

Vi glæder os
til at se jer alle til

Lilleskov
Slot’s
hundedage
på Valdemars Slot
den 3. juni 2017

Er man kennelmærke registreret er det ikke
desto mindre vigtigt for at opretholde sin
anciennitet.

Flåter kan overføre forskellige sygdomme
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Der er flåter overalt. På landet, i skoven,
i haven og i byernes parker. De sidder og
venter på at få deres næste blodmåltid i
vegetationen. Men hvad der er et livsvigtigt måltid for de små parasitter, kan blive
alvorligt for din hund, fordi flåter kan overføre forskellige sygdomme – såkaldt flåtbårne sygdomme.
En skovflåt er i sig selv ikke farlig. Men da
den lever af at suge blod hos værter som
mus og rådyr osv., kan den blive smittet
med forskellige former for bakterier og virusser. Flåterne kan bære smitten i sig og
overføre sygdomme til værter, som den suger blod fra næste gang – fx en hund eller
et menneske.
Flåter kan overføre mange forskellige typer af smitte. I Skandinavien er det disse
tre flåtbårne sygdomme, som vi skal være
opmærksomme på:
• Borreliose
• Anaplasmose
• TBE
Den flåt, som er almindelig i Skandinavien,
er Ixodes ricinus – bedre kendt som skovflåten. Den kan overføre flere forskellige
flåtbårne sygdomme til hunde og mennesker.
Flåtoverførte sygdomme spreder sig i disse
år i hele Europa. Men du kan forhindre din
hund i at blive smittet med en af disse sygdomme, hvis du giver den en forebyggende
beskyttelse med et flåt-middel.
Mange forskellige produkter kan beskytte
din hund mod flåter
Der findes mange forskellige produkter,
som beskytter mod flåter – nogle fås uden
recept, andre kræver recept. Tal med din
dyrlæge om, hvilket produkt, der passer
bedst til din hund. Læs mere her.
Hvis din hund er behandlet, vil de flåter, der
kravler over på din hund, dø i det øjeblik, de
suger blod. Alligevel bør du altid tjekke din
hund efter en gåtur. Der kan nemlig sidde
levende flåter i pelsen på din hund. De kan

falde af inden døre og måske vælge dig eller dine børn som næste sted at få et måltid.
Overalt, hvor der er bevoksning, kan der
sidde flåter og vente på at få deres næste
måltid. Men hvad der er et livsvigtigt måltid
for de små parasitter, kan blive alvorligt for
din hund, fordi flåter kan overføre forskellige former for sygdom – såkaldt flåtbårne
sygdomme.
Har din hund lopper?
Beskyt din hund – og gør huset rent!
Lopper. Det er noget de fleste gerne vil
undgå. Men hvis din hund ikke er beskyttet
mod lopper, kan du risikere at få lopper i dit
hus. Det første, du skal gøre, er naturligvis
at behandle din hund mod lopper. Derefter
skal du i gang med en rengøring af hele huset. Men hvordan? Skal du starte med at vaske gulvet? Nej, faktisk ikke! Læs videre og
blive klogere på, hvordan man bekæmper
lopper bedst muligt.
Hvis en hund klør og klør sig, så tænker de
fleste selvfølgelig på lopper. Men er det nu
lopper? Det kan du finde ud af ved at redde
gennem hundens pels med en kam. Se efter, om der er lopper, der bevæger sig. De
kan dog være svære at få øje på, og oftere
er det lettere at få øje på deres ekskrementer – de ligner små sorte prikker, der sidder
ved roden af hårene. Tør dem af med et
stykke hvidt køkkenrulle, og gør det vådt.
Hvis det bliver rødt, så er der bonus. Loppe-ekskrementer indeholder nemlig blod
fra din hund.
Hvis din hund har lopper, så ved du, hvad du
skal lave de næste par timer.
Først skal du kontakte dyrlægen og få fat
i et loppemiddel til at behandle hunden
med. Du skal sikre dig, at hunden er dækket
ind med et loppemiddel de næste tre måneder i træk. Det er den tid, der skal til for
at ødelægge loppernes livscyklus og dermed komme dem til livs.

Derefter går du i gang med at gøre dit hus
rent. Men hvordan og hvor starter man?
Brug støvsugeren
Start med at støvsuge hele huset. Støvsugning er en god måde at få bugt med loppeæg, pupper og lopper i tæpper, sprækker
og møbler. Vær meget grundig i alle kanter
og rundt om paneler.
Støvsug sofaen bagved hynderne og tag
betrækkene af. Støvsug alt grundigt.
Husk at smide støvsugerposen væk, når du
er færdig. Den skal helt ud af huset, ellers
kan loppelarver og pupper fortsætte udviklingen derinde.
Du skal minimere gulvvask, for lopper elsker fugtighed. Bare brug støvsugeren dobbelt så ofte, som du plejer i den næste tid.
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ne til at dø, så udryddes de jo hen ad vejen,
inden de kan nå at formere sig.
Men du kan godt minimere loppesmitte
udendørs og tage nogle forholdsregler:
• Slå græsplænen og fjern gamle blade.

Vask eller frys
Vask alle de gulvtæpper, der kan vaskes.
Vask tæpperne fra hundens kurv. Hvis der
er gulvtæpper og andet, som ikke kan vaskes, så læg det i fryseren i 24 timer.
Udenfor
Check garagen og udhusene. Er der nogen
steder, hvor hunden af og til lægger sig for
at få en lur? Gamle tæpper etc.? Vask alt –
eller smid det ud.
Hvis der er nogen gemmesteder, hvor katte
eller vilde dyr holder til, så fjern de tæpper
eller andet, som de har ligget i, og gør rent.
Bilen skal også have en omgang på samme
måde som huset. Brug støvsugeren grundigt, løft måtterne i bunden af bilen og
støvsug alle sprækker grundigt!
Haven
Har din hund et særligt sted i haven, fx i
græsset under træet, hvor den godt kan
lide at ligge? Her kan der også være loppeæg og larver – selvom det er udendørs. Men
hvis du sikrer dig, at din hund er beskyttet
mod lopper fra nu af, så er det meget sjældent nødvendigt at sprøjte med gift udendørs. Lopperne vil nemlig hoppe på din
hund, når den går forbi, og hvis hunden er
behandlet med et produkt, der får lopper-

• Lad være med at vande for meget – lopper
(og for den sags skyld også flåter) elsker
fugtige omgivelser.
• Kig efter gamle fugleredder – de kan være
fulde af lopper – fjern dem.
Bliver du helt forpustet af at tænke på det
arbejde, der ligger foran dig? Tja, det lyder
hårdt, men når du én gang for alle er kommet i bund med rengøringen og er sluppet
af med lopperne, så kan du forhindre, at
problemet opstår igen. Du skal blot huske
altid at beskytte din hund mod lopper.
Det er vigtigt at huske, at hunden skal være
beskyttet tre måneder i træk, før loppernes
livscyklus med sikkerhed er afbrudt – og du
er helt og aldeles sluppet af med flåter i
denne omgang. Heldigvis kan man få produkter, som beskytter hunden i hele denne
periode, så man ikke kommer til at genbehandle for sent. Samtidig kan man vælge et
produkt, der også beskytter mod flåter. To
fluer med ét smæk!
Støvsugning er en effektiv metode til
at fjerne loppeæg, pupper og larver fra
sprækker i gulvet og i tæpper samt møbler.

Venligst udlånt af netdyredoktor.dk

Lilleskov Slot’s Hundedage
på Valdemars Slot 3.-5. juni

Det er os en kæmpe glæde, at kunne fortælle om vores kommende Hundedage i
forbindelse med CHPevent’s Livsstilsmesse på Valdemar Slot d. 3-5 juni.
Hvor: Slotsalleen 100, 5700 Svendborg - alle dage fra 10.00 - 16.00
Lilleskov Slot og Kennel Höhrmann, der ellers står for Sønderjyllands Største hundedag, laver i samarbejde med CHPevent, 3
forrygende hundedage med et hav af sjove
konkurrencer og opvisninger.
Vi har i år sagt ja til at afholde vores populære hundedage på Valdemars Slot og glæder os helt vildt til at indtage Fyn.
ALLE hunde uanset race, handicap og herkomst er velkommen og det koster kun
20,- pr konkurrence. (Tilmelding på dagen)
Lilleskov Slot arbejder frivilligt og overskuddet fra dagen går til vores lokale håndbold
piger, der tager turen til Valdemar Slot for
at hjælpe, så alle får nogle fantastiske dage.
Af konkurrencerne kan bla. nævnes: Barn og

hund mini, Junior handling, Senior handling,
trix konkurrencer, forhindrings banen, Valdemar Slot’s Sødeste hund, Tissekonkurrencen og meget meget mere.
Vi har inviteret en masse klubber og I kan se
frem til løbende opdateringer her på siden,
så følg med :)
Har du eller din klub lyst til at deltage med
en aktivitet eller opvisning, så ring til Lotte
på 22 77 07 06.
OBS Overskuddet fra Hundedagene går til
lokale håndboldpiger, der tager turen til
Valdemar Slot for at hjælpe med afviklingen.
Siden opdateres løbende med program og
aktiviteter.

VÆR VENLIGST OPMÆRKSOM PÅ AT VORES UDSTILLING BLIVER
HOLDT SIDELØBENDE MED DERES PROGRAM DEN 03-06-2017

PROGRAM
Vi glæder os til at præsenterer jer for 3 forrygende hundedage med masser af
aktiviteter og konkurrencer i flere ringe.

Indskrivning starter ALLE 3 dage kl. 10.00 i Kingsmoor teltet
på Hundeområdet. Hovedsponsor i Stor Ring er Kingsmoor
Husk at indskrive senest 15 min inden din konkurrence starter.
Pris 20 kr. pr konkurrence.
Vi tager forbehold for ændringer i programmet

Lørdag den 3. juni - Fejring Af HUNDENS DAG Program Stor Ring
Kl. 10.00

Ringtræning for alle racer, v. Dansk Collie Klub

Kl. 10.30

Barn & Hund Mini (3 år – 10 år). Dømmes af: Dansk Collie Klub

Kl. 11.00

Danmarksmesteren i Agility opvisning

Kl. 11.30

Barn & Hund junior (11-17 år). Dømmes af: Dansk Collie Klub

Kl. 12.00

Danmarks Stærkeste Hund med Weight Pull show

Kl. 12.30

Raceparade i anledning af Hundens Dag.
Starter fra stor ring og går optog rundt på området.

Kl. 13.15

Valdemar Slot’s Sødeste Hund 2017
Dømmes af: Karen Jondahl, Kennel Sheep
Pia Rødvig Kristiansen, Kennel Bella Volpino
Kingsmoor

Kl. 13.45

Danmarks Stærkeste Hund med Weight Pull Show

Kl. 14.15

Kennel Bella Volpino V. Pia Rødvig Kristiansen

Kl. 14.30

Danmarks Mester i Agility opvisning

Kl. 15.00

Vinder af Forhindringsbanen kåres.

Kl. 15.15 Dansk Retriever Klub - Nose work ved Stine Hansen

Søndag den 4. juni Program Stor Ring
OBS: Søndag afholdes Barn & Hund samt Senior handling af Dansk Retriever Klub.
Kl. 10.00

Ringtræning for alle racer V. Old English Sheepdog klubben

Kl. 10.30

Tåsinge Hundepark v. Grace

Kl. 11.00

Opvisning med eftersøgnings hunde

Kl. 11.30

Old English Sheepdog klubben

Kl. 12.00

Annette Braun m. grundtrin i HTM & Tricks

Kl. 12.30

Flyball opvisning v. Sara Pontoppidan

Kl. 13.00 Dansk Retriever Klub Elite/vinder kl. Markprøve hunde opvisning
Kl. 13.30 Valdemars Slot’s Bedste
Par (dvs. 2 hunde fremvises
samtidig).
Dømmes af: Old English
Sheepdog Klubben v. Ada
Bentivenga & Claus
Gaarde-Nielsen
Kl. 14.00 Opvisning med
eftersøgningshunde
Kl. 14.30 Trix konkurrencen
Dømmes af: Old English 		
Sheepdog Klubben
v. Ada Bentivenga & Claus 		
Gaarde-Nielsen
Kl. 15.00 Vinder af
forhindringsbanen kåres
Kl. 15.10 Rally opvisning
v. Heidi Rasmussen

Mandag den 5. juni Program Stor Ring
Kl. 10.00

Ringtræning for alle racer V. Helle Dalby Øllgaard Jensen

Kl. 10.30

Barn & Hund Mini (3-10år)
Dømmes af: Pia Rørvig Kristensen

Kl. 11.00

Bedste sommer ekvipage (udklædning tema Slots miljø)
Dømmes af: Kingsmoor og Helle Dalby Øllgaard Jensen

Kl. 11.30

Dansk Retriever Klub - ” hundens næse”,
elite schweiss hund- markering af sår lejr

Kl. 12.00

Tissekonkurrencen
(Overskuddet går til U12 Håndboldpigerne Stubbæk)

Kl. 12.30

Rally opvisning v. Heidi Rasmussen

Kl. 13.00

Barn & Hund Junior (11-17 år)
Dømmes af: Helle Dalby Øllgaard Jensen

Kl. 13.30

Trix konkurrence. For alle racer. Dømmes af: Kingsmoor

Kl. 14.00

Annette Braun m. HTM & Tricks

Kl. 14.30

Senior handling
Dømmes af: Helle Dalby Øllgaard Jensen

Kl. 15.00 Vinder af forhindringsbanen kåres
Kl. 15.15 Kennel Bella Volpino V. Pia Rødvig Kristiansen
Sponsorer & deltagere
Danmarksmester i Agility Channie Ryom Winther Vede, Vinder af DM i Weight
Pull Yasmin P. Nielsen med Joey, hyrde show med løbeænder, Dansk Retriever
Klub, Eftersøgningshunde, Dansk Jægerforbund, Royal Canin, Raceparade, Kovaline, Hundeparadiset, Kingsmoor, Dansk Land & Strandjagt, Max Hunt, Eldorado,
Lilleskov Slot/Kennel Höhrmann, CHPevent, Orbiloc, Hundens Tarv, Würth, Chemvet, Orionpharma, Rally, Flyball, Old English Sheepdog klubben, Best Friend, Merial, Skaga omega 3, Rigtig Hundemad, House of Solutions, Aptus, Dansk Collie
Klub, Kennel Volpino, Dr. Baddaky, DRU, Boehringer Ingelheim Vetmedica A/S ,
Dansk Blinde Samfund, Ragno Nero, Tenna Nielsen.

Nyt nyt nyt !!!!!
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ALLE DAGE ”Hund mod Hund” konkurrencen er en uofficiel, morsom udstillingsform, hvor man kan øve såvel sig selv som hunden til andre udstillinger. Ved lodtrækning dyster hundene mod hinanden to og to, indtil der kun er 4 hunde tilbage.
Dommerne dømmer ud fra hundens almene velvære, soignering, kondition, temperament, samarbejde mellem fører og hund, bevægelser og show evne til at vise
sig frit og glad.
Lørdag start kl.: 14.00
Dommer Karen Jondahl DCK
Ringsteward: Pia Rørvig Kristensen
Søndag start kl.: 12.00
Dommer: Claus Gaarde-Nielsen OES
Ringsteward: Pia Rørvig Kristensen
Mandag Start kl.: 12.00
Dommer Pia Rørvig Kristensen.
Vi har været så heldige at få 3 erfarne opdrættere til at dømme konkurrencen Karen Jondahl ”Collie”, Claus Gaarde-Nielsen ”Old English Sheepdog” og Pia Rødvig
Kristiansen ”Volpino Italiano” alle folk med mange år i hundeverdenen.
ALLE HUNDE UANSET RACE og herkomst kan deltage.
Forhindringsbanen - alle 3 dage fra kl. 13.00 - 14.30
Vinderne af de 4 hurtigste tider samt den langsomste tid, kåres kl. 15.00 i STOR
RING
Weight Pull lørdag/Søndag d. 3. - 4. juni.
Kom og få en tur med en rigtig Weight Pull hund.
Oplev Danmarks stærkeste hund.

Kalender

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

27.05.2017
28.05.2017
08.07.2017
09.07.2017
19.08.2017
20.08.2017
16.09.2017
17.09.2017
21.10.2017
03.12.2017

Ejstrupholm hallen	International
Ejstrupholm hallen 	International
Nyborg Idrætscenter
National
Nyborg Idrætscenter
National
Lem Hallen
National
Lem Hallen
National
Herlufmagle hallen	International
Herlufmagle hallen	International
Helle Hallen
National
Medius Holsted
National

Verdensudstilling, DRU 80 års jubilæum
Verdensudstilling, DRU 80 års jubilæum
DRU
DRU
Jyllandsafdelingen
Jyllandsafdelingen
DRU
DRU
DRU
Juleudstilling, Jyllandsafdelingen

Oversigt over adresser til DRU udstillinger
Lillebælts hallen
Færøvej 74-76
Helle Hallen
Vrenderupvej 40 C
Grønbrohallen 	Grønbrovej 1
Ejstrupholm Hallen
Vestergade 38 B
Nyborg Hallen
Storebæltsvej 13
Lem Hallen
Skolebakken 20
Herlufmagle Hallen
Ravnstrupvej 1
Medius Holsted
Højmarksvej 18

5500 Middelfart
6818 Årre
4262 Sandved
7361 Ejstrupholm
5800 Nyborg
6940 Lem
4160 Herlufmagle
6670 Holsted
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Ris & Ros
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VI SAVNER RIS OG ROS I VORES
POSTKASSE, VI KAN IKKE FORBEDRE
NOGET HVIS VI IKKE VED NOGET.
VI VIL DOG TAKKE FOR ALLE JERES
ROSER INDE PÅ FACEBOOK.
VORES POSTKASSE FINDES
I INFORMATIONEN

Kender du vores app?
Dyrlægehjælp lige ved hånden

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
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Ny reklame fra Avifauna

Billeder fra vores hun

Tina Christensen, Ole Lundgaard, Henriette Bossau, Amanda Jayn
Christina Sørensen, Susanne Kastberg, Dorte Andersen og Susann

ndeholderuddannelse

ne Bertelsen, Kurt Friedrichsen, Pernille Krøyer,
ne Petersen.
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Hanhunde til avl
Cavalier King
King Charles
Charles Spaniel
Spaniel
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:
22 51 37 87
Website: www.kennelbundgaard.dk
E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com
Facebook: Kennel Bundgaard

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

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

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

Phalene
Navn: Frk. Friis`Toulouse
Fødselsdag: 12.12.2014
Toulouse tilbydes til egnede Papillon og Phaléne tæver, han
har et lækkers sind og elsker at arbejde, han løber agility og
går til lydighedstræning.
Højde 30 cm.
vægt 4,8 kg.
PL 0/0
Toulouse er National Champion
Henvendelse til: Ulla sørensen, 7830 Vinderup
Telefon: 22513787
E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com

14

Hanhunde til avl

19

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/
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

KINGSMOOR INTRODUCERER

NEW NORDIC KITCHEN FOR PETS

Hvad er
der på
menuen
i dag?

www.kingsmoorpetfood.dk

Er du opdrætter? For info om vores Breeder Club,
kontakt Henrik Høybye, tel. 5051 7808, e-mail: hh@kingsmoor.dk

