
Valgpræsentation
Efter moden overvejelse – og mange
opfordringer fra både enkeltpersoner og
specialklubber – har jeg besluttet at
genopstille til min anden valgperiode i
Dansk Kennel Klubs bestyrelse, og jeg
vil i den forbindelse rette en tak til de
medlemmer, som medvirkede til det
flotte resultat jeg opnåede for fire år
siden.

Den første
periode har
været sær-
deles lære-
rig – på
godt og
ondt, og
med glæ-
der og
sorger –
men jeg
tror og
håber, at
jeg har
gjort en
positiv
forskel, og
jeg føler,
at jeg

stadig har meget at udrette.

Da jeg i 2003 trådte ind i bestyrelsen
havde jeg mere end 30 års erfaring
indenfor hundesporten i ind- og udland
med adskillige tillidsposter både i spe-
cialklubber og for Dansk Kennel Klub.
Min interesse har overvejende ligget
indenfor opdræt og udstilling, men i den
forløbne periode har jeg med stor glæde
også stiftet nærmere bekendtskab med
markprøver, gravprøver, brugshunde-
arbejde og meget, meget mere, samt
selvfølgelig agility og lydighed, hvor
udøverne konstant imponerer mig med
deres engagement og dygtighed.

Jeg blev valgt ind som repræsentant for
”øvrige racer”, men har altid stået til
rådighed for alle DKK’s medlemmer uan-
set race og interesse. Det vil jeg selv-

følgelig fortsat gøre, hvis jeg bliver gen-
valgt, selvom der er nogle ting, som
står højt på min prioriteringsliste.

DKK’s Ungdomsafde-
ling
Først og fremmest vil jeg gerne gøre
arbejdet med DKK’s ungdomsafdeling
færdigt. Sidste år fik jeg bestyrelsens
opbakning til at starte en ungdomsafde-
ling, og endelig er fundamentet ved at
være støbt færdigt, så vi i 2007 kan få
projektet på skinner. Der har allerede
været stor interesse blandt DKK’s unge
medlemmer, og når dette bliver læst, har
DKK’s ”Juniorhandler-landshold” været til
de første Nordiske Mesterskaber i
Juniorhandling i Norge. Jeg håber inder-
ligt, jeg bliver genvalgt til bestyrelsen,
så ungdomsafdelingen ikke løber ud i
sandet.

DKK’s Opdrættere
Jeg vil også arbejde for at lette betin-
gelserne for DKK’s opdrættere. Jeg er
fuld af beundring for DKK’s opdrættere,
der stadig ofrer tid og penge på at op-
drætte sunde og racetypiske hvalpe. I
en tid, hvor det grå hvalpemarked flo-
rerer, skal vi passe på ikke at lægge så
mange hindringer i vejen for vore op-
drættere, at de giver op og overlader
markedet til hundehandlere og lyssky
importører. Opdrætterne er DKK’s hjør-
nesten, og de skal have al den støtte
og opbakning, de fortjener, og hunde-
handlere skal bekæmpes med alle de
midler, som er mulige.

Uden at give køb på kvalitet og sund-
hed, skal vi bestræbe os på, at alle
potentielle hvalpekøbere har mulighed
for at anskaffe sig en hvalp med DKK
stambog.



DKK’s Verdenshunde-
udstilling
Dansk Kennel Klub har fået overdraget
arrangementet af FCI’s Verdenshunde-
udstilling i 2010, og det er mit håb at
blive genvalgt til bestyrelsen, så jeg
med min erfaring, idérigdom og kreativi-
tet kan bidrage til at lave en uforglem-
melig udstilling. Det bliver måske DKK’s
største arrangement nogensinde, og et
succesfuldt forløb vil kræve samarbejde
til alle sider.

Mange medlemmer har givet udtryk for,
at de finder afstanden fra toppen til
bunden alt for stor i DKK’s organisation.
En opfattelse, jeg har prøvet at ændre
efter bedste evne ved altid at være
åben og imødekommende overfor hen-
vendelser fra medlemmerne - og meget
gerne med et smil.

Victor Borge har sagt: ”Smilet er den
korteste afstand mellem to mennesker”,
så lad os dog smile lidt mere til hinan-
den.

Med dette ønske – og denne korte præ-
sentation - vil jeg opfordre alle til at
give mig deres stemme.

Ulf Fjelsted Jørgensen


