Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen

2
2

Formand Helle Øllgaard
Telefontid: mandag og onsdag kl. 13-14
Formand Helle Øllgaard
tirsdag
og torsdag kl. 16.30-18.30
Formand
Telefontid: mandag og onsdag kl. 13-14
Tlf.
76 24 02
62
Marianne
Jæger
tirsdag
og torsdag
kl. 16.30-18.30
Mail:
helle@dru.dk
Tlf:
4862
79
Tlf.
7631
245502
Telefontid:
mandag og torsdag kl 17-20
Mail:
helle@dru.dk
Mail: marianne@dru.dk
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Næstformand Michelle Paarup
Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19
Næstformand Michelle Paarup
Tlf. 51 85 97 04
Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19
Mail: michelle@dru.dk
Tlf. 51 85 97 04
Kasserer
Mail:
michelle@dru.dk
Helle Søs Hansen
mail: hellehansen@dru.dk
Kasserer Jytte Dyrgaard
Telefontid: Mandag-onsdag kl. 17-19
Kasserer Jytte Dyrgaard
Tlf. 51 85 97 03
Telefontid: Mandag-onsdag kl. 17-19
Mail: jytte@dru.dk
Tlf. 51 85 97 03
Mail: jytte@dru.dk
Sekretær
Sekretær
Beate Feddersen
Jytte Steensgård
Mail: beate@dru.dk
Sekretær
Beate Feddersen
Tlf: 28903483
Mail:
beate@dru.dk
Telefon
tid: Mandag kl. 16-18

Best.-medlem Ove Jørgensen
Telefontid: mandag-onsdag kl. 17-19
Bestyrelsesmedlem
Best.-medlem
Ove Jørgensen
Tlf. 51 85 96 98
Telefontid:
mandag-onsdag kl. 17-19
Oveove@dru.dk
Jørgensen
Mail:
Tlf.
51
85
96
98
Telefontid:
Mail:
ove@dru.dk
mandag
- onsdag kl. 17.00 - 19.00
Tlf. 60 16 20 35 - Mail: ove@dru.dk

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

I øvrigt formand
for: Kenneludvalg
Best.-medlem
Henriette
H. Christensen
Mail: henriette@dru.dk
Best.-medlem Henriette H. Christensen
Mail: henriette@dru.dk
Bestyrelsesmedlem
Ulla Sørensen
Telefontid: Mandag: kl. 9-14.
Tirsdag: kl. 19-21. Torsdag: kl. 9-14
Best.-medlem
Tlf: 22 51 37 Ulla
87 Sørensen
Mail:
ulla@dru.dk
Mail:
ulla@dru.dk
Best.-medlem
Ulla Sørensen
Mail: ulla@dru.dk

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

Suppleant Lone Smidt Jørgensen
Mail: lone@dru.dk
Suppleant Lone Smidt Jørgensen
Mail: lone@dru.dk

Produktion: Nybæk Grafisk, 26 25 82 50
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Kontakt
Kontakt DRU
DRU
Al henvendelse til DRU skal ske til:
Post skal sendes til:
Al henvendelse til DRU skal ske til:
DRU co
Marianne Jæger
Solbjergvej 9, 4400 Kalundborg
eller pr. mail: marianne@dru.dk eller
marianne-jaeger@outlook.dk
Dansk Racehunde Union
Vær
opmærksom
at25
anbefalede
breve og pakker
Jørgen
Jensenspå
Vej
· 4700 Næstved
Dansk Racehunde
Union
bliver
sendt retur
til afsender,
ingen rekommanhelle@dru.dk
· Telefon
24samt
02Næstved
62
Jørgen Jensens
Vej 2576
· 4700
derede
breve
til
bestyrelsens
privat
adresser.
CVR:
221 72212
helle@dru.dk
· Telefon 76 24 02 62
CVR: 221 72212
Telefontid:
Mandag
og onsdag kl. 13.00-14.00
Telefontid:
Redaktionen:
Tirsdag
Mandagog
ogtorsdag
onsdag kl. 16.30-18.30
13.00-14.00
Tirsdag
og torsdag
kl. 16.30-18.30
Webmaster
:
Racehunden:

Marianne Jæger

Redaktionen
Indholdsfortegnelse:
Redaktionen
Hjemmesiden
Racehunden
Hjemmesiden
Side 3
Racehunden

Side 4

Webmaster Jimmy Alfsen
Redaktør
Michelle
Webmaster
JimmyPaarup
Alfsen
Leder
Henriette
Helene Christensen
Redaktør Michelle
Paarup
Henriette Helene Christensen

Annonce

Kære læsere
Side
5 megetNoget
om retningslinjer
Vi
vil stadig
gerne modtage
indlæg og billedKære
læsere
er
til bladet.
Vi vil
stadig meget gerne modtage indlæg og billedHelst
kun 1 foto pr.
- meget gerne med en lille
er til bladet.
ogmail
Kenneltilsyn
billedtekst
fotografens
navn. gerne med en lille
Helst kun 1og
foto
pr. mail - meget
Vær
på, at omdøbe
billedtekst
navn. filen til navnet på
Sideopmærksom
6 og fotografens
Annonce
den
der er på
billedet!
Værhund,
opmærksom
på,
at omdøbe filen til navnet på
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også opmærksom
på, at kigge kritisk om foto
den hund,
er på billedet!
Side 7 der
4 grunde
til at du bliver
har
og skarphedpå,
tilat
forstørrelse.
Husk
staVærformat
også opmærksom
kigge kritisk
om foto
sundere
af
eje en
hund
dig,
at spørge
tilladelse,
hvisat
I tager
billeder
af
har format
og om
skarp
hed til forstørrelse.
Husk
staandre.
dig, at spørge om tilladelse, hvis I tager billeder af
Og
hvis8-9
I så ogsåBilleder
husker at sende direkte til redakandre.
Side
tionsudvalget.
Og hvis I så også husker at sende direkte til redaktionsudvalget.
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Side 14
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LEDER ved Marianne Jæger
At skrive en leder til Racehunden, som stadig er aktuel, når bladet når ud til jer, kan
være meget svært.
I hvert fald hvis, den skal omhandle de emner, der optager alle jer medlemmer og os
i Bestyrelsen lige for tiden.
Et medlemsblad har en vis produktionstid
og det kan derfor slet ikke følge med den
hastighed, der kommunikeres med ad andre veje eksempelvis via Facebook, som
snart alle benytter som en selvfølge.
I forhold til konkrete sager, kan det i et
blad derfor kun nytte, at kommentere på
de mål og tanker Bestyrelsen handler efter.
Vi oplever i DRU for tiden en mediestorm.
En mediestorm, som er ret massiv og samtidig uhåndterbar på mange måder.
Der drøftes livligt blandt medlemmer en
række sager. Sager som vi i Bestyrelsen tager meget alvorligt, men kan have meget
svært ved at håndtere, -ikke fordi vi ikke
vil, men fordi vi mangler fakta. Fakta som
er nødvendige for at kunne belyse en sag
tilstrækkeligt, så der kan træffes de rigtige og nødvendige beslutninger.
Vi får dele af en sag fortalt. Vi får tilsendt
skærmdump af dele af en facebooktråd,

hvor det er svært at udrede sammenhængen klart. Vi drøftes på lukkede facebooksider, hvorfra vi ind imellem får tilsendt
brudstykker, gerne med bebrejdelser
for manglende handlinger. Der henvises
til dokumenter, som er lagt ud i lukkede
grupper og meget mere. Men får vi dem
ikke i hænde kan vi ikke handle.
Det er ingen hemmelighed at hunde- og
hestefolk er kendt for ind i mellem at
være ret stridbare.
Nogle er derfor utrygge ved at fortælle,
hvad de ved.
Andre benytter sig af at kaste lidt mere
brænde på bålet.
Det er derfor også en udfordring at skelne
mellem sager med substans og sager med
nag som omdrejningspunkt.
Men vi kan kun opfordre alle, der mener at
kende til en sag, der bør handles på, til at
kontakte Bestyrelsen med tilstrækkelige
oplysninger.
Man er også altid velkommen til en fortrolig snak med en af os i Bestyrelsen.
For hvad vi ikke får kendskab til, kan vi jo
ikke handle på.
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Tank billigt
og støt
Dansk Racehunde
Union
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Noget om retningslinjer
og Kenneltilsyn
Marianne Jæger, næstformand
Når bestyrelsen i DRU får underretning
om at hunde lever under kummelige forhold eller der rejses en mistanke om at en
kennelejer gør ting, der modstrider DRU’s
retningslinjer, så rykker et kenneltilsyn ud
og aflægger besøg.
Observeres der forhold, der kræver handling, sker dette straks.
Heldigvis er det kun i sjældne tilfælde, der
er noget galt.
Hvad der desværre oftest er tilfældet, så
er der opstået en tvist mellem en hvalpekøber og en kennel, eller en nabo og en
kennel.

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
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Der er desværre også ofte en forventning
fra nogle, om at vi i Bestyrelsen, skal ”føre
sag” mod opdrætteren. Dette ligger faktisk udenfor vores muligheder, men vi rådgiver gerne ud fra gældende retspraksis
og henviser til rette vej at gå med en sag,
men går ikke ind som part i en sag.
Vi holder dog samtidigt et vågent øje med
de henvendelser vi får og vurderer om der
er grundlag for opfølgning ift vores foreningsretningslinjer.

Dette kan vi naturligvis ikke sidde overhørig, hvorfor der arbejdes med flere tiltag
for at imødegå dette.
Blandt de tiltag, vi umiddelbart let kan
iværksætte er, at tjecke op på, om vi faktisk har modtaget protokoller fra vores
Kennelmærkeindehavere og, om der er
overensstemmelse mellem protokoller og
bestilte stambøger.
Retningslinjerne kan læses i fuld længde
på www.dru.dk/retningslinjer.
Uddrag fra Kennelretningslinjen:
Protokol
Der skal føres en fuldstændig protokol
over alle hunde (såvel avlstæver, som
egne hanhunde), der indgår i kenneldriften, samt en protokol over evt ”hygge”/
aftægtshunde e.lign., der ejes af husstanden.
Udstationerede hunde skal fremgå af protokol.
Af protokollen skal min. fremgå hundens
navn, ejer, stambogsnr., chipnr., parringer
/fødsler, samt attester/ dokumentation ift
avlsrestriktioner.

Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid kigge
vores retningslinjer efter og vurdere om
der skal strammes op på vores tilsyn med
at disse overholdes.

Ved ansøgning om kennelmærke fremsendes kopi af protokollen til Kenneludvalget.

Der er sået mistillid til stambogsføring i
DRU.

Anskaffes nye hunde, skal der fremsendes
oplysning om dette til Kenneludvalget.
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4 grunde til at du bliver
sundere af at eje en hund
Sakset fra Idenyt.dk
Overvejer du at få en hund?
Eller er du måske allerede hundeejer? Så
bør du læse disse 4 fantastiske sundhedsmæssige fordele, du har som hundeejer.
Vidste du, at børn, der vokser op med en
eller flere hunde i hjemmet, har mindre
risiko for at udvikle allergier senere i livet?
Ligegyldigt om du overvejer at få en
hund, om du allerede er hundeejer, eller
om du bare elsker hunde, så bør du kende til disse følgende 4 sundhedsmæssige
fordele, hunde bringer ind i dit liv.
1. Hundeejere har mindre risiko
for at udvikle allergier
Mange familier fravælger at få en hund
af frygt for allergier, men hvorfor egentlig? I et studie fra 2011 i Journal of Personality and Social Psychology har forskere
nemlig konkluderet, at børn, der vokser
op med en eller flere hunde i hjemmet,
har mindre risiko for at udvikle allergier
senere i livet, sammenlignet med børn,
der ikke er vokset op med hunde i hjemmet.
Desuden viste undersøgelsen også, at
børn, som er vokser op med katte i hjemmet, har større risiko for at udvikle allergier senere i livet.
Det vil altså sige, at frygten for kæledyrsallergier ikke skal holde dig tilbage fra
at anskaffe dig en hund – tværtimod.
2. Hundeejere oplever et
overordnet bedre helbred
I et 10 måneders studie bragt af Journal
of Personality and Social Psychology har
forskere testet den sundhedsmæssige
6

adfærd hos henholdsvis en gruppe kæledyrsejere og en kontrolgruppe uden
kæledyr.
Undersøgelsen viste, at kæledyrsejerne
allerede viste tegn på sundhedsmæssige
forbedringer i fysik og adfærd efter bare
en måned med kæledyr, i modsætning til
kontrolgruppen uden kæledyr, der ikke
viste nogen ændringer i hverken sundhed eller adfærd gennem studiets 10
måneder.
3. Hundeejere har et bedre
mentalt helbred
I samme studie fra Journal of Personality and Social Psychology kunne forskere
konkludere, at kæledyrsejere ligeledes
oplever psykologiske fordele. I undersøgelsen skulle 217 mennesker svare
på en række spørgsmål angående deres
mentale helbred, personlighedstype og
tilknytning til andre.
Undersøgelsen viste, at kæledyrsejere i alle tilfælde var gladere, sundere
og mere veltilpasse sammenlignet med
mennesker uden kæledyr. Ifølge forskere, skyldes dette sandsynligvis at kæledyr giver en social støtte til deres ejere.
4. Hundeejere får mere motion
Det siger sig selv, at du som hundeejer
skal ud og gå en tur op til flere gange
om dagen, og derfor bevæger dig mere
end mennesker uden hunde. Men dette
er ikke den eneste grund til, at forskere påstår, at du som hundeejer får mere
motion end mennesker uden kæledyr.
Et studie fra National Institute of Health
and Welfare viser faktisk at hundeejere
bevæger sig mindst 30 minutter 5 dage i
ugen mere end andre mennesker.
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Billederne i dette blad er taget af vores dygtige fotograf Tenna
ved den netop afholdte udstilling 26. marts i Grønbrohallen.
Der er medtaget enkelte billeder fra BIS-runden,
resten kan ses på DRU’s Facebook side.
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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
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7.04.2018 09:45 Medius Holsted Hallen National
DRU
19.05.2018 09:45 Valdémars slot
International DRU
20.05.2018 09:45 Valdémars slot
International DRU
21.05.2018 10:00 Valdémars slot KUN FOR BROHOLMERE
		
Eksteriør bedømmelse KUN FOR BROHOLMERE.
		
Den Gamle Broholmer			
23.06.2018 09:45 Tylstrup
National
Jyl. afd.
07.07.2018 09:45 Nyborg Idrætscenter,
National
DRU
08.07.2018 09:45 Nyborg Idrætscenter
National
DRU
18.08.2018 09:45 Ejstrupholm hallen
National
Jyl. afd.
19.08.2018 09:45 Ejstrupholm hallen
National
Jyl. afd.
29.09.2018 09:45 Herlufmagle hallen
International DRU
30.09.2018 09:45 Herlufmagle hallen
International DRU
27.10.2018 09:45 Lem Hallen
National
Jyl. afd.
02.12.2018 09:45 Medius Holsted Hallen
National,
			
Juleudstilling Jyl. afd.
Udstillingskalender 2018.
Tilmelding via DRU’s hjemmeside: http://dru.dk/dru-udstillinger

Inde
Ude
Ude

Ude
Ude
Ude
Ude
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
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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:
Navn: Petit
CocioClown´s Sidney Chanell
Fødselsdag:
Jun 2014
Fødselsdag: 28.
02.02.2009
DKK
stamtavle,
DNA Testet
clear, Partella
Øjenlyst.
DejligPLUS
rar han
m/personlighed
og intelligens,
står 0/0,
til rådighed
for
egnede
tæver.
Han har et fantastisk dejligt sind og en flot hvid meget
Farve:
Choko/Tan.
Flot
kropsbygning
og
proportioner.
Vægt:
2,9
kraftig pels, samt sort pigmentering
kg. Patella
Laver
super0/0.
flotte hvalpe og er far til kuld på op til 7
Avlsgodkendt i DRU.
Jeres
tæve er velkommen til at bo hos os.

Cavalier
Charles
Coton
deKing
Tuléar
Navn: Bundgaard´s Simba

West Highland White Terrier
Navn: Paw
Cavalier
King Charles Spaniel
Fødselsdag:
07.11.2009

Bobbi. Født 06.03.2009. Bobbi tilbydes til avl. Han har et godt
Fødselsdag:
2015 lang blød pels, helt sort pigment på
temperament17.
og Nov
en meget
Simba
tilbydesøjne
til avl
egnede tæver.
næse, omkring
ogfor
mund.
Simba
er fri for
EFS og CCS PL: 0/0. Øjenlysning: Fri.
Avlgodkendt,
DRU.stambog,
Henvendelse
tilHjertescannet
Hanne Skare Henningsen
PL
testet 0/0.
0/1
4200 Slagelse,
500
21 420
Simba
er en fin tlf.
lille58
han
på 585,
6,5 kg.han
har585
et fantastisk sind
mail:er
skare-juel@mail.dk
Han
dansk champion

Henvendelse til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup
Telefon: 22 51 37 87
E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com

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 er en fantastisk
Avlsgodkendt
i DRU. han som er fra mit eget opdræt
han er fri for EFS og
CCS
Kryptorchidattest,
øjenundersøgelse
og patellaundersøgelse ok.
Anton
PL 0/0 er foreløbig far til et kuld med tre hvalpe.
Der
er hvalpegaranti
Hjertescannet
0/1 eller pengene retur.
Henvendelse
til: Tine
Juhl Jørgensen, 5540 Ullerslev
Dirch er national
champion
Telefon: 20 12 03 35
E-mail:
tineogkenneth@hotmail.dk
Henvendelse
til: Ulla Sørensen
Website:
antoncoton.123hjemmeside.dk
7500
Holstebro

Telefon: 22513787
E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com
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Hvalpe til salg
13

Berner Sennen

Navn: Rico
Fødselsdag: 25. Feb 2016
Race: Berner Sennen
Fantastisk dejlig og med perfekt temperment tilbydes Rico til
avl. Rico er den sporty type og ikke stor og tung.
Han føre sig flot frem til udstilling og passer godt på familien.
HD-A AD-0 OCD ikke på vist
Rico er fra 25/2-2016
Steffen Gynthersen, 5500 Middelfart
Telefon: 27578308
E-mail: highcarat@live.dk

Shih tzu - skønneste uldtotter
• Chippet
• Ormekur

• Stambog
• Vaccineret

• Øremærket
• Pris 12

6 skønne hvalpe efter Kennel ShihTzu Paradis Stoffer og Kennel
ShihTzu Paradis Vila (Molly i daglig tale). Begge hunde med fine
stambøger hos DRU. Der er 3 smukke hunner og 3 lækre hanner.
Hvalpene er klar til at flytte hjemmefra medio maj 2018
Tanja Ramgil
4070 Kirke Hyllinge
Telefon: 40444290
E-mail: tanjaramgil@hotmail.com

Bedste han i racen i åben klasse på udstilling i september 2015.
Armenak Kevorkov, 2300 København S

Dorit
Berg
Telefon:
29Bonacci
23 47 08
8300
Odder
E-mail:
akevorkov@yahoo.dk
Telefon:
1665
Website: 2033
http://akevorkov.wix.com/cocio
E-mail: dorit66@live.dk

Lange’s Nuno.
Født
28.04.2013.
er enkontrol
meget kærlig
han,
Parring
1600kr,
ved
tom efterNuno
dyrlæge
og accept,
legesyganden
og med
et dejligt mildt sind. Tilbydes til egnede tæver.
gratis
gang
Farve: Ruby. Vægt: 7,4 kg. DNA: EFS og CCSfri. Hjertescanning:
Mislyd 0 - Prolaps 1. PL: 0/0

Ejer information:
Henvendelse: Anna og Thomas Pedersen
Erik
8471Pedersen
Sabro. Tlf. 30 11 70 31, 20 62 79 46
7200
Grind
E-mail:
annaogthomas@gmail.com
Telefon: 42662113
E-mail: hoffmann@kunstsnedkeren.dk

Tibetansk Spaniel
Navn: Bounty
Fødselsdag: 20.10.2013
Bounty er en kærlig og opmærksom hanhund fra 2013 med
racetypiske præg, der er vurderet til at være en god racerepræsentant ved sin avlsgodkendelse.
Bounty er far til 2 sunde og flotte hvalpe fra 2017. Mere info ved
henvendelse.
Elias Madsen
7830 Vinderup
Telefon: 26785326
E-mail: eliashaunstrupmadsen@gmail.com
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81. årgang

Det rigtige valg

til sensitive hunde
Nu også i praktisk serveringsskål.

2

April 2018

Racehunden
Tidsskrift for Dansk Racehunde Union og dens specialklubber

Masja
ejet af
Niels Chihuahua
Banden

Prøv SELECT GOLD Sensitive vådfoder til
hunde med tendens til sensitiv fordøjelse.
SELECT GOLD Sensitive fås i varianterne
Junior, Adult og Senior - til alle stadier af
et godt hundeliv.
Fås i følgende varianter: Kylling med ris,
Okse med ris, Vildt med kartoffel og And
med kartoffel.

www.select-gold.com/dk
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LOVE IS WORTH ITS WEIGHT IN GOLD. SELECT GOLD.

Eksklusivt i
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