Nyhedsbrev nr. 1 – 2015
Kære medlemmer af Dansk Gravhundeklub
Som i ved, så blev Jens Schau valgt ind i bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen i maj.
Vi vil gerne byde ham hjertelig velkommen og vi ser frem til samarbejdet.
Vi konstituerede os som følger:
Michael Frederiksen, formand
Henrik Pedersen, næstformand
Jens Schau, kasserer
Tanja Guldhammer, sekretær
Mette Sørensen, bestyrelsesmedlem
Carsten Henriksen, bestyrelsesmedlem
Med forhåbningen at bestyrelsen igen kunne blive fuldtallig skrev vi til de Sjællandske udvalg og
bad dem komme med forslag til kandidater.
Vi kan nu løfte sløret for at bestyrelsen har suppleret sig selv med Mikkel Fåremark frem til næste
generalforsamling. Vi er glade for at Mikkel har sagt ja til vores forespørgsel og vi ser frem til
samarbejdet. I vil kunne læse en præsentation af Mikkel i næste nummer af Gravhunden.
Det første bestyrelsesmøde Mikkel deltager i vil være d. 9. august.
De faste udvalg ser pt. ud som nedenfor.
Vi arbejder fortsat på at få de sidste detaljer på plads.
Udvalg

Medlemmer

Best. rep.

Lovudvalget

Tove Andersen
Ib Lunding
Kim Kristensen
Gert Sønderskov
Kirstin Sørensen
Niels Beck Nygaard
Maibritt Østen
Flemming Udengaard
Claus Larsen
Per Klemmensen
Hanne Vilberg
Lise-Lotte Schulz
Olav Nørgaard
Maibritt Østen
Gitte Muldkjær
Harding Michelsen
Anette Rishøj Jeppesen
Heidi Poulsen
Afventer
Charlotte Alkjær Storgaard
Henny Andersen

Michael Frederiksen

Sporprøveudvalget

Dreprøveudvalget
Gravprøveudvalget

Udstillingsudvalget
Kynologisk udvalg

PR og hjemmesideudvalg

Innovationsudvalget
Lydighed og
mentalbeskrivelsesudvalget

Mette Sørensen

Mette Sørensen
Carsten Henriksen

Tanja Guldhammer
Henrik Pedersen

Jens Schau

Carsten Henriksen
Michael Frederiksen

Som vi fortalte på Sendemandsmødet, så skal vi, af hensyn til forsikringsforholdene for jer, bede jer
huske at indsende en liste over de frivillige i forventer, skal hjælpe jer i det kommende år. Vi har på
nuværende tidspunkt kun modtaget tilbagemelding fra enkelte udvalg.
Gitte Sundsdal er påbegyndt uddannelsen til eksteriørdommer for vores gravhunde. Gitte vil i den
forbindelse meget gerne inviteres til at dømme på skuer m.v. Hun kan kontaktes på
sundsdal@mail.dk.
I uge 27 afholdt vi i Danmark Nordisk Gravhunde uge. Ugen bestod af gravoplæring, gravprøve,
sporprøve, nordisk møde, foredrag om diskusprolaps og index, Jysk Vinder udstilling, festaften og
som afslutning Nordisk Gravhundevinder udstilling 2015.
Mange af jer har arrangeret og deltaget i ugens aktiviteter. I har gjort det flot! Mange tak for jeres
indsats.
Vi ved at mange af jer, særligt jer med ruhåret standard, er dybt berørte af at de nye tilfælde med
CRD-PRA. Kynologisk udvalg arbejder aktuelt på højtryk med sagen og vi vil vende tilbage med
mere information snarest muligt.
Sidst, men ikke mindst, er der nogen af jer ude i det ganske danske land som har gode ideer, tid og
kræfter til at byde ind med noget, særlige kompetencer og interesseområder som kan berige vores
klub, så lad os det endeligt vide.

Mad og drikke skal der til.
Billedet er fra Nordisk Gravhunde uge - gravprøven i Østjylland.

Billede fra Nordisk Gravhunde uge – sporprøven i Vestjylland

