Kære Medlemmer
Jeg vil på bestyrelsens- og egne vegne sige jer alle tak for året der er gået, og ønske jer alle et
godt og lykkebringende nytår.
Det er mit nytårsønske, at klubben for Gamle Danske Hønsehunde og i særdelshed vores hunde
kan fortsætte den positive udviklingen, som på mange måder har været kendetegnende for 2018.
Vi ses derude
Med venlig hilsen
René Hansen
Formand

Valg til DKK’ bestyrelse.

Hunden” er dumpet ned i postkassen, og vil du støtte jagthundenes vilkår i Danmark, så skal du
afgive din stemme ved bestyrelsesvalget i Dansk Kennel Klub - NU! 
Jagthundefolket har helt tilbage til DKK´s skabelse spillet en central rolle i organiseringen af DKK,
samt hundearbejdet i Danmark og har haft indflydelse derefter. Denne indflydelse er på spil ved
dette års valg til DKK´s bestyrelse - derfor er det meget vigtigt, at vi med jagthunde gør vores
indflydelse gældende ved at afgive vores stemmer!
Conny Jakobsen og Jørgen Hindse er sikret genvalg - der er ikke opstillet modkandidater i deres
kategorier - der er 3 kandidater til den tredje og sidste bestyrelsespost.
Bestyrelsen i Klubben for Gamle Danske hønsehunde anbefaler, at du stemmer på DKK’s
bestyrelses nuværende næstformand Wilfred Olsen.

Wilfred Olsen har på alle måder arbejdet for, at de stående jagthunde sikres optimale vilkår i
Dansk Kennel Klub, ligesom han har støttet de ændringer, som FJDs specialklubber har ønsket i
forhold til den nye organisation Stående Jagthunde i Danmark (SJD).
Stemmesedlen skal være fremme senest den 15. januar 2019, så få det gjort i dag, hvis du
vil være sikker på at få indflydelse.
Altså:
• klip stemmesedlen på side 66 ud
• sæt dit kryds ved Wilfred Olsen
• udfyld bagsiden af konvolutten (du finder dit DKK-medlemsnummer på Min side i Hundeweb)
• læg konvolutten i postkassen i dag

Wilfred Olsen og familie har bedt om hjælp til at dele hans budskab - hermed gjort:
Kære hundemenneske
Hvis du har været aktiv i hundegrupperne på de sociale medier de seneste uger, er du formentlig
tæt på at være træt af valgkampen forud for DKK's bestyrelsevalg – men der er brug for, at også
du tager en aktiv del i valget.
Hvis ikke Klubben for Små Selskabshunde skal sætte sig på yderligere pladser i bestyrelsen for
Dansk Kennel Klub, så er det vigtigt, at vi får genvalgt Wilfred Olsen.
Wilfred Olsen er et bestyrelsesmedlem med en kolossalt bred baggrund og med en brændende
interesse for ALLE hunderacer - og det er vigtigt at have sådan en person i DKK's bestyrelse.
Dansk Kennel Klub er meget mere end selskabshunde – Wilfred Olsen er dybt engageret i
kredsarbejdet, har taget del i den flotte øgning af aktiviteter (Rally, HTM og Nose Work for bare at
nævne et par højdespringerne) og i hele den nye organisering af jagthundenes område.
Derfor: hvis du ikke har fået sendt din stemmeseddel afsted endnu, så er det på tide at få den
afsted NU – særligt på grund af PostNords lange leveringstider.
Men vi har endnu en bøn til dig:
Kontakt en du kender (som er medlem af DKK) og mind den pågældende om at stemme og
allerhelst på Wilfred Olsen - fordi det vil være godt for DKK, DKK's hunde og DKK's hundes ejere.
Med venlig hilsen – og Godt Nytår til alle
hundefolk Rigtig godt Nytår
Wilfred & familien

Aktiviteter
Hold godt øje med aktivitetskalenderen på hjemmesiden, da der allerede nu er ved at være planlagt en
række spændende aktiviteter i foråret 2019. Der bliver rig mulighed for at forberede sig til hovedprøven eller for blot at komme ud og møde andre GDH´er og deres ejere 
Vi ses derude

