Formanden har
ordet
For første gang i flere år glæder
gange årligt. Dette har
jeg mig til at kunne åbne og læse blandt andet betyder at priet blad jeg ikke selv har lavet.
serne for annoncering er
blevet ændret og de nye priSom jeg nævnte i lederen i sidste ser kan ses bagerst i bladet.
blad har vi nemlig fået 2 nye redaktører på bladet. Heide Peter- Som besluttet på Generalforsamsen der primært står for opsætlingen skal vi i gang med at lave
ning mv. og Pia Nyrup der prien opdrættervejviser, og vi håber
mært står for indsamling af stof.
selvfølgeligt at rigtig mange af jer
De to nye redaktører har mange vi annoncere i den. Prisen for opgode forslag og ideer, så jeg hå- drætterannoncer vil blive 200,- kr.
ber I alle vil tage godt imod det
for en annonce der gælder i 2 år.
færdige resultat, og som sædvan- I kan læse mere om projektet på
ligt vil jeg også gerne opfordre til side 26.
at vores medlemmer sender stof
Der blev afholdt SPK møde i efind til bladet.
teråret, men desværre havde
I bladet har vi altid haft et import DSO ikke mulighed for at deltage.
galleri – men dette er nu udvidet Vi har dog endelig fået referatet
som vi derfor bringer i dette numså vi også kan fremvise vores
mer af bladet.
eksporter. Personligt synes jeg
det er sjovt at følge lidt med i
hvad folk eksporterer og importe- Vi har i år haft rigtig mange der
rer, så jeg håber at alle vores op- har sendt ind til vores toplister, og
det er en glæde at kunne prædrættere vil benytte sig af dette
sentere de flotte vindere her i blanye tiltag.
det. Resultater og billeder kan
ses på siderne 16, 17 og 18.
Som jeg også nævnte i sidste
nummer af bladet, besluttede vi
på Generalforsamlingen at bladet Vi vil gerne sige en stor tak til såvel nye som vores trofaste sponfremover kun skal udkomme 3

sorer der igen i år har indvilliget i
at sponsorere flotte præmier til
vores vindere, og vi glæder os
meget til præmieringen, der vil
ske på Katteklubbens udstilling i
Esbjerg den 28.04.07 Vi håber
meget alle vinderne har mulighed
for at møde op og gøre det til en
festlig dag.
Trine Piltoft
Formand

MATERIALE TIL BLADET
Indlæg, artikler, billeder m.m. modtages
altid med stor glæde!
Deadline for indsendelse af materiale til
blad 2/2007 er den 1. juli 2007
Bladet udkommer medio august 2007

4

GOD PÅSKE

