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Formand
Helle
Øllgaard
Formand
Helle
Øllgaard
Telefontid:
Telefontid:
mandag og onsdag kl. 13-14
mandag
onsdag
kl.16.30-18.30
13.00 - 14.00
tirsdag og torsdag kl.
tirsdag
torsdag
Tlf.
76 24-02
62 kl. 17.00 - 18.30
Tlf. 7624 0262. Mail: helle@dru.dk
Mail: helle@dru.dk

I øvrigt formand for: Udstillingsudvalg,
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
Kasserer
Dorte Feddersen
Mail: dorte@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

Sekretær Beate Feddersen
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

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

I øvrigt formand for:
Kenneludvalg
Best.-medlem Ulla Sørensen
Bestyrelsesmedlem Ulla Sørensen
Mail: ulla@dru.dk
tlf: 51859702
Telefon tid:
mandag - onsdag kl. 16.30 - 18.30
Mail: ulla@dru.dk

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

Redaktionen
Hjemmesiden
Hjemmesiden
Racehunden
Racehunden

Webmaster
Webmaster Jimmy Alfsen
Allan Laursen
Redaktør Michelle Paarup
Henriette Helene Christensen
Redaktør
Ulla Bundgaard Sørensen

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

Hund og barn, Aslan og Sofie.
Ejer og forældre:
Dorte Guldbech Pedersen
og Martin Hansen

Berner Sennen

Petit Clown Sidney Chanell

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/

Navn: Petit Clown Sidney Chanell
Fødselsdag: 28.06.2014
Race: Coton de Tuléar
med DKK stamtavle Han har lang,kraftig hvid pels og et
dejligt sind.
Far til kuld på 7 og part.0/0.Højt præmieret/godkendt til avl
hos DRU og DKK. Jeres tæve er velkommen til at bo hos os
eller vi kan komme til jer hvis det er bedst for jeres tæve
Henvendelse til: Dorit Berg Bonacci, 8300 Odder,
Telefon: 2033 1665, E-mail: dorit66@live.dk

Cavalier King Charles Spaniel

Shih tzu

Navn: Bundgaard`s Dirch
Fødselsdag: 12. Dec 2014
Dirch tilbydes til avl for egnede tæver, han er udstillet og har
opnået flere titler, hans mor og far bor hos os, de er begge
udstillede og har opnået flere titler.
Fri for EFS og CCS
hjertescannet 0/1
Patella 0/0
Henvendelse til: Ulla Sørensen
7830 Vinderup
Telefon: 22513787
E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com
facebook: Kennel Bundgaard

Pris: 10000
Antal: 1
Chippet
Ormekur
Stambog
3 hanner og en tæve født d.28.10.16 og salgsklar d. 23.12.16
Hvalpe efter præmieret forældre. Vant til børn og familiens
anden hund.
Henvendelse til:
Karina Cramer
7080 Børkop
Telefon: 42501454
E-mail: karcra1@gmail.com

Anerkendte FCI klubber i DRU:
www.den-danske-hundeforening.com/
Svensk SHK http://www.svenskahundklubben.se/
Norge, NHL http://www.norgeshunder.no/
DRC, Tyskland http://www.drc-soltau.de/
Link til international organisation EKN: http://european-kennel-network.jimdo.com
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Hanhunde til avl
Cavalier King
King Charles
Charles Spaniel
Spaniel

Coton
de Tuléar
Chihuahua,
korthåret

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

Navn: Cocio
Navn:
Fødselsdag: 02.02.2009
Fødselsdag:
6. marts 2009
Dejlig rar
han
m/personlighed
og intelligens,
for
Bobbi,
født
06.03.
2009, tilbydes
til avl. Hanstår
hartiletrådighed
godt temperaegnede
tæver.
ment, meget lang blød pels, helt sort pigment på næse, omkring
Farve:
Choko/Tan.
Flot
kropsbygning
og
proportioner.
Vægt:
2,9
øjne og mund.
kg. Patella 0/0. DRU stambog ( aner er DKK ), kryptorchidattest,
Avlsgodkendt.
Avlsgodkendt i DRU.
PL:0/0,
øjenlysning fri.
Bedste han i racen i åben klasse på udstilling i september 2015.
Henvendelse til: Hanne Skare Henningsen
Armenak Kevorkov, 2300 København S
4200
Slagelse
Telefon:
29 23 47 08
Telefon:
2142 0585
E-mail: akevorkov@yahoo.dk
E-mail:
Skare-juel@mail.dk
Website:
http://akevorkov.wix.com/cocio

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
Slagelse, tlf. 58 500 585, 21 420 585
mail: skare-juel@mail.dk
mail: skare-juel@mail.dk

Coton de Tuléar
Navn: Anton
Cavalier
King Charles Spaniel
Fødselsdag: 08.03.2013

Navn:
Apollo(tilbage til oldeforældre) i DKK.
Dejlig Marsken´s
han; Stambogsført
Fødselsdag:
Avlsgodkendt10.06.2010
i DRU.
Kryptorchidattest,
øjenundersøgelse
patellaundersøgelse
Dejlige
Apollo med
et godt sind ogogroligt
temperamentok.
Anton er iforeløbig
far til et kuld med tre hvalpe.
tilbydes
avl.
hvalpegaranti
retur.
IDer
kanerlæse
mere omeller
ham,pengene
hans sundhed,
hans forældre og
Henvendelse
til:hjemmeside
Tine Juhl Jørgensen,
ejere
på vores
eller ring 5540
og hørUllerslev
nærmere.
Telefon:
20
12
03
35
Ruby han tilbydes også i avl.
E-mail:
tineogkenneth@hotmail.dk
Henvendelse til: Henriette Christensen, 6340 Kruså
Website: antoncoton.123hjemmeside.dk
Telefon: 22511811
E-mail: henriette86@hotmail.dk
Website: http://www.abcavalier.dk//

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

LEDER

En ny på posten
Som ny redaktør på racehunden, skal jeg til
at indfinde mig i en verden hvor jeg er fuldstændig på bar bund, jeg tror ikke at jeg var
i skole den dag, hvor der var undervisning
i at lave et blad. Men jeg er ikke bange for
nye udfordringer, og jeg syntes da også at
det kunne være lidt sjovt, med noget anderledes arbejde.
I vil opleve at bladet ændre sig ganske langsomt, jeg har mange ideer og vil gerne lave
et klubblad, hvor man sidder og tænker, nej
hvor var den god, jeg glæder mig allerede
til næste udgave.
Jeg vil prøve så godt som muligt, at imødekomme medlemmernes ønsker omkring racehunden, jeg vil prøve at finde nye artikler
omkring sundhed, sygdomme, træning, udstilling og meget mere. Jeg ville også rigtig
gerne at i medlemmer, skriver en historie
til racehunden, der er sikkert mange af jer
der sidder med en interessant historie, som
måske kan hjælpe andre eller bare kan gi en
øjenåbner eller en ah ha oplevelse.
Julen nærmer sig med travlhed og stress,

og et nyt år står for døren, for mange af os
hundeejere, er nytåret noget der bare skal
overstås, mange hunde er bange for de
høje brag og de lysglimt der kommer ved
fyrværkeri, og nytårsaften er den helt store
eksamen i at skabe de bedste og tryggeste
rammer for sin hund. Jeg er så heldig, at vi
har en gårdejer i nærheden som har økologiske ænder, han har en gas kanon til at stå,
der affyre skud hver 10 min. Og lige nu har
han jæger til at gå og affyre skud, da han
ikke ønsker, at vildt fuglene flyver ind over
hans besætning pga. den fundne fugle influenza i Danmark. Dette er til gavn for mig,
da mine hunde nu ikke reagere på skuddene længere, pga. de daglige gåture forbi
ænderne. Jeg vil se frem til et nytåret, hvor
jeg vil se tilbage på et fantastisk udstillings
år, og se frem til et nyt år, med nye udstillinger og nye udfordringer for DRU.
Tak til vores medlemmer, for de billeder og
historier der er kommet i 2016, jeg håber
at i fortsat vil blive ved med at indsende, til
både racehunden og kataloget i det nye år.



Ulla Bundgaard Sørensen, Redaktør

Ris & Ros
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Tank billigt
og støt
Dansk Racehunde
Union

Et medlem skriver:
Fantastisk klub, med de bedste
medlemmer og den bedste bestyrelse. Vi kan kun give dig ret, vi er en
fantastisk klub, i en positiv udvikling,
os i bestyrelsen kan kun takke vores
fantastiske medlemmer, sammen gør
vi DRU til verdens bedste klub.

Et medlem skriver:
Jeg syntes der mangler kage.
Kage er altid godt, og kage kan
vi altid spise, så lad os endelig
få noget mere kage.

Kender du vores app?
Dyrlægehjælp lige ved hånden

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

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

HUSK!!!
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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.

Intet liv uden
magnetisme
Magnetkraften er i århundrede blevet udnyttet gennem magnet armbånd og kæder.

smidighed og velvære. Lindrer smerter. Særdeles god til hunde der døjer
med gigt.

I dag kombinerer vi magnetkraften
med magnetmadrasser, til so selv,
men i høj grad også til vore kæledyr.

VI-DO tilbyder dig et eksklusivt udvalg af magnetmadrasser og halsbånd til hunde.

Magnetfeltterapi beroliger og stimulerer hundens krop og giver større

Ring og hør nærmere.

Telefon 71 99 70 19 | vidoivs@gmail.com

NYT vedr. stambogsføring
og ejerskifte
NYT vedr. stambogsføring i DRU.
Når man skal stambogsføre kan man nu
med fordel indskanne dokumenterne og
sende dem til helle@dru.dk
På den måde sparer vi både tid og penge,
husk at pengene for stambogsføring skal
være registreret på DRU´s konto inden ekspeditionen går i gang.

Sendes det med posten går det stadig over
Næstved inden de eftersendes til mig, og
så må man forvente en noget længere ekspeditionstid.
NYT Vedr. ejerskifte af hvalpe med nye
stambøger fra opdrætter til hvalpekøber:
Send ejerskifte via mail til helle@dru.dk,
husk at påføre medlemsnummer på opdrætter.

Mange bække små
– gør en stor å
Med udgangen af dette år skal vi have opnået et bestemt antal tankkort i DRU for at
beholde sponsoraftalen med OK, så hvis I
mangler et kort til bilen eller kender nogen
der gør, så tilmeld Jer OK tankkort og støt
DRU med 6 øre hver gang du tanker.

Kennelhoste
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Af Ulrik Westrup

Hvad er kennelhoste hos hunde?
Kennelhoste er en betegnelse for en luftvejsinfektion hos hunden, der skyldes en
kombination af flere bakterier, mykoplasmer, viruser og andre forhold i omgivelserne, som kan gøre hunden mere modtagelig. Infektionen kaldes for kennelhoste,
fordi den forekommer i sammenhænge,
hvor mange hunde er tæt på hinanden,
som f.eks. i en kennel.
Ved undersøgelse af hunde med Kennelhoste, er der fundet flere forskellige virus
bl.a. ”canine parainfluenza (CPI)” og canine
adenovirus (CAV) type 2. Herpes virus og
en reovirus er også fundet, men som dog
begge menes at have mindre indflydelse.
Der er også isoleret en bakterie ”bordetella bronchiseptica”, som man mener har
stor indflydelse på sygdomskomplekset.
Hunde udskiller smitstoffet i mellem 8 og
14 uger.
Hvad er symptomerne på kennelhoste?
Inkubationstiden for kennelhoste er mellem 5 og 10 dage. Du vil tit opdage mindre symptomer, som f.eks. let tør hoste
og en smule nedstemthed hos din hund,
og symptomerne opstår gerne fra den ene
dag til den anden. Der er en tendens til, at
yngre hunde bliver lidt hårdere angrebet
end ældre hunde.
Ofte er det hosten, der er det største problem, fordi den virker selvforstærkende,
og fordi et hosteanfald kan ende i en opkastning. Hunden kan få feber, dvs. en temperatur over 39,3 °C, og det er ofte årsagen til manglende ædelyst. I nogle tilfælde
kan der også opstå lungebetændelse, fordi
hundens immunforsvar er generelt svækket, og den derfor er mere modtagelig
over for en infektion med bakterier.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen kennelhoste?
Normalt vil dyrlægen stille diagnosen på
baggrund af symptomerne og dine eventuelle oplysninger om hvornår, og under
hvilke former, hunden har været i kontakt
med andre hunde. Dyrlægen vil normalt
lægge stor vægt på, om der er andre følgelidelser, som f.eks. begyndende lungebetændelse eller problemer med at holde
vand og mad i hunden, fordi den kaster
op hele tiden. Det er derfor vigtigt, at du
henvender dig til dyrlægen, hvis nogle af
symptomerne opstår.

Oversigt
over adresser
til DRU
udstillinger

Hvordan behandles kennelhosten?
Hunden behandles med hostestillende
medicin og eventuelt med antibiotika, hvis
der er mistanke om begyndende lungebetændelse. I sygdommens akutte fase og i
rekonvalescensfasen, bør du holde hunden i ro.
Kan man forebygge mod kennelhoste?
Det er muligt at vaccinere mod kennelhoste. På markedet findes der forskellige
kombinations vacciner, der indeholder
Parainfluenza (Pi) og
giver derved god
beskyttelse mod
virusdelen. Det er
desuden
muligt
at beskytte hunde
mod bakteriedelen
Bordetella
Bronchiseptica (BB) via
en næsevaccine. Denne vaccine gives
til hunde,
som
er

Lillebælts hallen

Færøvej 74-76

5500 Middelfart

Helle Hallen

Vrenderupvej 40 C

6818 Årre

Grønbrohallen

Grønbrovej 1

4262 Sandved

Ejstrupholm Hallen

Vestergade 38 B

7361 Ejstrupholm

Nyborg Hallen

Storebæltsvej 13

5800 Nyborg

Lem Hallen

Skolebakken 20

6940 Lem

Herlufmagle Hallen

Ravnstrupvej 1

4160 Herlufmagle

Medius Holsted

Højmarksvej 18

6670 Holsted
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Kalender

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

særlig udsat for smitte f.eks. ved pensionsophold eller andre samlinger af hunde.
Det er således ikke nødvendigt rutinemæssigt at tildele alle hunde næsevaccinen. Der er dog mange hundepensioner,
som forlanger, at hundene er vaccineret mod Parainfluenza og Bordetella. Så
spørg din pension i god tid før ferien, hvilken vaccination de kræver.

Hvad er risikoen for, at din hund får kennelhoste?
Risikoen afhænger fuldstændigt af, om
der udbryder en epidemi, og om din hund
har meget kontakt med andre hunde.

Drøft sygdomsrisiko og beskyttelse af netop din hund med din dyrlæge.

Kilde: http://www.netdyredoktor.dk/
hund/sygdomsleksikon/k/kennelhoste/

Hvordan er fremtiden for din hund, hvis
den har kennelhoste?
Med mindre der opstår voldsomme bakterieinfektioner i forbindelse med kennelhosten, vil hunden komme sig fuldstændig.
Hvorfor får hunde kennelhoste?
Hunden får kennelhoste, fordi den er i
kontakt med andre, smittebærende hunde. Ud over luftbåren smitte, kan smitten
også overføres med foderskåle, legetøj,
pinde og beklædning.

29.01.2017

Lillebælts hallen

National

Kåring af Årets Hund 2016 DRU

18.02.2017

Helle Hallen

National

Fastelavns udstilling, Jyllandsafdelingen

25.03.2017

Grønbrohallen

National

DRU

27.05.2017

Ejstrupholm hallen

International

Verdensudstilling, DRU 80 års jubilæum

28.05.2017

Ejstrupholm hallen

International

Verdensudstilling, DRU 80 års jubilæum

08.07.2017

Nyborg Idrætscenter

National

DRU

09.07.2017

Nyborg Idrætscenter

National

DRU

19.08.2017

Lem Hallen

National

Jyllandsafdelingen

20.08.2017

Lem Hallen

National

Jyllandsafdelingen

16.09.2017

Herlufmagle hallen

International

DRU

17.09.2017

Herlufmagle hallen

International

DRU

21.10.2017

Helle Hallen

National

DRU

03.12.2017

Medius Holsted

National

Juleudstilling, Jyllandsafdelingen

Hvilke racer er særligt udsatte for at få
kennelhoste?
Alle racer er lige udsatte.
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Championater
til racehunden

Indkaldelse til

generalforsamlingen
i jyllandsafdelingen

Lørdag den 4. februar 2017 kl. 14.00
afholdes Spurvevej 20, 6940 Lem

Baby Champions
Amazing Lilly-Ann
Amazing Graze
Shih tzu karma Dark Princess
Djustin Samedino
Dolche Paese Monti

Langhåret Chihuahua
Pomeranian,
Shih tzu
Chihuahua, langhåret
Chihuahua, korthåret

Ejer Heidi Marion Nielsen (Helle Øllgaard)
Ejer Britta Hatar (Lærke Øllgaard)
Ejer Lone Juhl Jensen
Ejer Tina Christensen
Ejer Tina Christensen

Coton de tuléar
Chihuahua, langhåret

Ejer Kjeld Dueholm Hansen
Ejer Tina Christensen

1)

Valg af dirigent, 1-2 referanter
og 3 stemmetællere.

Chinese Crested
Chihuahua, langhåret
Cavalier king Charles
Cavalier king Charles
Coton de tuléar
Chihuahua, korthåret

Ejer John Petersen
Ejer Nina Andreasen
Ejer Ulla og Martin Sørensen
Ejer Beate Feddersen
Ejer Kjeld Dueholm Hansen
Ejer Tina Christensen

2)

Bestyrelsens beretning ved formanden.

3)

Revideret regnskab ved kasseren.

4)

Indkomne forslag fra medlemmerne.

5)

Indkomne forslag fra bestyrelsen.

Chihuahua langhåret
Chihuahua korthåret
Broholmer

Ejer Tina Christensen
Ejer Tina Christensen
Camilla Rødskov Hviid

6)

Valg af formand/Kasserer.
- Kasserer: Jytte Dyrgaard Nielsen (modtager ikke genvalg)

CC powder puff
Yorkshire terrier
Chihuahua, langhåret
Cavalier King Charles
Cavalier King Charles
Phaléne

Ejer Lene Petersen
Ejer lene PetersenNibian’s
Ejer Nina Andreasen
Ejer Ulla og Martin Sørensen
Ejer Natascha Sørensen
Ejer Ulla og Martin Sørensen

7)

Valg af øvrige bestyrelses medlemmer.
- Bestyrelsesmedlem: Henriette Helene Christensen (modtager genvalg)
- Suppleant: Ulla Sørensen (modtager genvalg)

8)

Valg af revisor/revisorsuppleant.
- Revisor: Mary Øllgaard (modtager genvalg)

mops

Ejer Bente Starcke

9)

Eventuelt.

Mops

Ejer Bente Starcke

Cavalier king Charles
Cavalier kin charles

Ejer Ulla og Martin Sørensen
Ejer Ulla og Martin Sørensen

Hvalpe Champion
Elvis de bond chanel
Djustin Samedino

Junior Champion
Cash Flow Made Of Frabies Beauties
Nibian’s Gabriella
Bundgaard`s Simba
Bundgaard`s Lady`s Hope ( Laika)
Elvis de bond chanel
Celine Dion Samedino

Unghunde Champion
BiWos Great Beauty Honey Blossom
Angel a taste of luxury
Aslan

Dansk Champion
Ina,
Malekit’s Jack
Domina
Bundgaard`s Dirch
Bundgaard`s Gaia
Frk. friis`s Toulouse

Bronze vinder champion
Hemerichs Vilma

Ti lm eld ing se ne st
de n 1/2 20 17 til

he lle @ dr u. dk
(af hen syn til kaf fen )

Sølv vinder Champion
Lille Langkærgårds Bertram

Guld vinder Champion
Aadalen`s Nessie
Snuggly icebreaker

Super guld vinder champion
Marsken`s Bessie

Cavalier king Charles

Ejer Ulla og Martin Sørensen

Opstillinger til bestyrelsen og kasserer skal være os i hænde
senest d. 21 januar 2017 helle@dru.dk
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være os i hænde
senest d. 21 januar 2017 helle@dru.dk
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