
                                                    

Kære kredse, lokalafdelinger og specialklubber i DKK 

Ovenstående har været Pudelklubbens motto de sidste år, og den slår aldrig fejl.  

Med fælles hjælp kommer man langt. 

Derfor har vi prøvet at tænke ud af corona krisen, og vi må jo desværre erkende at vores alle sammens DKK, 

bliver sat ud af det fællesskab der hedder udstillinger, dette er og bliver en stor økonomisk rød streg, som 

pt. ikke har en slut dato. 

Dansk Kennel Klub ser sig desværre nødsaget til at aflyse de internationale og nordiske udstillinger i resten 

af 2020 grundet myndighedernes seneste opdatering af retningslinjerne i forhold til Coronavirus i Danmark, 

som ikke kom til at følge den genåbningsplan, som oprindeligt var forventet. 

Derfor har vi i Pudelklubben nu startet et projekt ved navn ” VI STØTTER DKK ”.  

Projektet giver flere forskellige muligheder for at støtte DKK økonomisk. 

1. CORONA VINDER UDSTILLING 

Specielklubber afholder en klubudstilling ( CORONA VINDER 2020 )over en dag eller en weekend, 

hvor alt overskud går til DKK. 

Reg. Vindertitel til BIR/BIM - BIR/BIM VETERAN – BIR/BIM JUNIOR – BIR/BIM HVALP og BIR/BIM 

BABY 

Denne titel kommer på stambogen, samt giver adgang til Show of winners 2021 

 

2. FÅ HJÆLP AF ET ERFARENT TEAM 

Vi er to udstillingsledere, der pt har afholdt flere udstillinger under Corona krisen, som gerne 

hjælper med at stiller løsningsforslag, samt at gennemføre en udstilling så den  kan afholdes 

indenfor Corona regler, alt efter deltager antal. 

Kun fantasien sætter grænser, vi har i pudelklubben afholdt 4 udstillinger, og der kommer  2 mere 

den 6. september, udstillinger hvor alt er forløbet perfekt inden for Corona regler. 

 

 Vi står gerne for fælles indkøb af bl.a rosetter og deltager præmier til en fantastisk pris. 

 Vi hjælper gerne med at finde billige pladser til afholdelse af udstilling. 



 Vi håber på jeres opbakning, og økonomiske støtte 

 

FACEBOOK GRUPPE FOR FRIVILLIGE 

Der vil blive oprettet en gruppe på FB  ( VI STØTTER DKK )sidder man som dommer eller     

ringpersonale og vil gøre en forskel, kan man byde ind der, og tilbyde sin hjælp ved evt. kun at 

modtage kørselsgodtgørelse til arrangementer.  

 

                                                                DONATION 
 

3. Donation, da en del klubber og kredse ligger inde med en god og sund økonomi, syntes vi tiden er 

inde, der er brug for jeres hjælp, det er som oftes DKK s medlemmer der sørger for at kassen 

vokser, og uden DKK ingen kredse eller klubber, så derfor i denne krise opfordres i til at giver jeres 

bidrag, til ”VI STØTTER DKK”. 

 

Pudelklubben vi hermed gerne donerer  100.000 kr, og vi håber og tror at mange andre følger med, 

det er ikke et spørgsmål om beløbet, lidt har også ret. 

 

Større donationer indsættes på reg. 4865  konto nr. 4865478674 

Mindre kan indsættes på mobil 25617 ( DKK events ) 

DKK ønsker at i tekster jeres overførsler. 

 

Med venlig hilsen Anne Birgitte Schilling  

( Formand for Pudelklubben) 

 

 

 

 

 


