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Ændring i
dommerpåsætning
Dommere til DM 2022
Standard A = Rolf Schindelmeiser (D)
Standard B = Wim Hattink (NL)
Standard C = Svend Erik Korgaard
Australske = Jens Polmann (D)
fortsat KL. C
Vi har modtaget afbud
fra Peter Hofman (D)
til årets DM.
Han har sygdom i familien, som gør, at han
ikke kan tage hjemmefra.
Vi har derfor måttet
rykke lidt rundt og engagere en ny dommer
til de australske.
Vi rykker Rolf op som
dommer i klasse A.
Wim fortsætter som
hidtil med KL B.

Til at dømme de australske har vi lavet
aftale med Jens Polmann, der alligevel
havde meldt sin ankomst for at deltage
som observatør og for
at være en del af den
hygge, som han har
hørt så meget om.
Jens er færdiguddannet dommer i AZ både
for standardfuglene og
for de Australske.
Så vi regner med, at
bedømelsen er i de
bedste hænder.
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Svend Erik dømmer

Det er klart, at når der
indløber afbud tre dage før udstillingen er
”rådne dyr gode”.
Vi synes dog vi har
fundet en løsning, som
vi alle kan være godt
tilfredse med.
Tak til Jens for at træde til med så kort varsel og tak til Rolf for at
være fleksibel i forhold
til at hoppe over og
dømme standardfugle i
stedet for de australske.
Vi håber at alt flasker
sig.

Ringene er forsinket …...
Vi har gennem længere tid vidst, at vores
ringleverandør har haft
problemer med at levere til aftalt tid.
Deres laser til prægning af ringene har
været/er i stykker. Fejlen blev hurtigt lokaliseret, og den fejlbehæftede enhed sendt
til reparation. Da den
kom retur, viste det
sig, at fejlen stadig
optrådte.
Så blev en printplade
vurderet til at være
den skyldige. Den blev
sendt til Belgien til re-

paration. Heller ikke
dette indgreb viste sig
at hjælpe.
I bestyrelsen begyndte
vi ret tidligt at ryste lidt
i bukserne. Vi tog derfor kontakt til alternative leverandører – og
holder stadig disse
kontakter varme. Det
kan skride nogle dage,
men vi håber og tror
stadig på at vi kan levere til den tid, vi har
sat som deadline –
nemlig den 1. oktober.
Til gengæld er vi ret
sikre på, at vi ikke
kan udlevere ringene
på DM – sådan som
vi plejer.

Det er vi naturligvis
kede af, og nogen vil
måske indvende, at vi
burde have taget action noget tidligere.
Men dels er vi hele
tiden blevet stillet i
udsigt, at ringene kom
lige snart, og dels er vi
lidt usikre på hvor juridisk vi er hængt op på
vores afgivne ordre.
Jeg ved, at der er nogen, der har timet deres første unger til at
kunne ringe dem med
årets ringe umiddelbart
efter DM. Men husk
på, at det er et ekstra
gode, som vi har indført – og altså ikke
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noget man kan regne
med som noget håndgribeligt.
Det har hidtil været en
”win-win”, idet opdrætterne har fået ringene
tidligere end de egentligt var berettiget til, og
klubben har sparet
portoen.
Bestyrelsen
SENESTE:
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Nu har vi sendt en ultimatum mail til vores
ringleverandør. Her

bad vi dem angive
hvornår vi med sikkerhed kunne regne med
at få vores ringe.
Kunne vi ikke få den
besked, ville vi orientere os i anden retning.
Her til aften (tirsdag kl.
19.00) kom der så besked, at de var i fuld
gang med vores ringe.
De har vedlagt et billede, hvoraf det fremgår,
at de er i gang.
Til højre ligger regnearket, hvoraf det frem-

går hvem, der skal
have hvor mange ringe.
Man kan se, at de er
halvvejs nede af den
første side, så jeg forventer, at det går hurtigt fra nu af.
Vi skynder os alt hvad
vi kan. !!!!

