Kedves Tagok, Leonbergis Barátaink !
A LEOE Vezetősége nevében szeretnénk Boldog Új Évet kívánni minden Tagunknak !
Kívánunk jó egészséget, sok örömet, sikereket, sok sétát és békességet!
Egyesületünk 2014 ősze óta fajtagondozóként, Elismert Tenyésztő Szervezetként végezte és végzi
ráruházott és önként vállalt feladatait. Idén ősz óta a NEBIH által felügyelt időszaknak vége szakadt,
így Egyesületünk pályázott és elnyerte a MEOESZ-nál a LEONBERGI fajta fajtagondozó címét.
Jelenleg Egyesületünk az egyetlen ilyen szervezet Magyarországon.
Célunk, hogy a Leonbergi fajta tartása és tenyésztése kontroll alatt, megfelelő feltételek
betartásával történjék Magyarországon. Szükségünk van minden Tagunk együttműködésére,
konstruktív javaslataira, meglátásaira, pontos adatszolgáltatására és tevőleges munkájára is. Idén is
számítunk rátok, hogy ezt a mindannyiunk által szeretett és nagyra becsült fajtát méltó módon tudjuk
fenntartani.
2017 évi rendezvényeink előre látható időpontjai az alábbiak szerint alakulnak:
2017.01.08. Év kutyája pályázat leadási határidő
2017.01.21. Évadnyitó Klubvacsora, Év Kutyája pályázat díjazása, Közgyűlés
2017.03.18. Tenyészvizsga
2017.04.08. Speciálkiállítás Tata + Tenyészvizsga
2017.09.12. Falkastrand, Leonbergi Klubnap
2017.10.21. Klubkiállítás a Komáromi CACIB keretein belül
(a második félév tenyészvizsgáinak dátuma még bizonytalan)
Az év első eseménye éves Közgyűlésünk, Évnyitó Klubvacsoránk, az Év Tenyésztője és Év
Kutyája díjak átadása lesz, melyet január 21-én, a szokásos helyen, a Gastland M0
különtermében tartunk. A közgyűlési meghívót természetesen külön elfogjuk küldeni.
Az Év Kutyája / Év tenyésztője pályázat részletes feltételeit honlapunkon találhatjátok, a
pályázatok benyújtási határideje 2017. január 08. A fiatal és felnőtt korosztályon kívül a kölykök
és a veterán kutyák pályázatait is szeretettel várjuk.
A Klubvacsora keretein belül szeretnénk 2016 év összes veterán kutyájáról is megemlékezni, kérjük,
ha kutyátok 2016 éven betöltötte a 8 éves életkort, vagy ennél idősebb, a leoe.tenyesztes@gmail.com
email címre kutyátok fontosabb adatait és két-három fényképet küldeni szíveskedjetek.
A származási lapok kiállításának menetét, egészen a fedeztetés megtörténtétől kezdve weblapunkon
megtekinthetitek. A származási lapok igénylését a megfelelő dokumentáció kíséretében továbbra
is Egyesületünknél, elektronikusan kell intézni. Egyesületünk az adatok ellenőrzése után a
származási lapok kiállításának kérelmét a MEOESZ-nak továbbküldi, és az elkészült származási
lapokat átveszi. Kérjük tehát, a kérelmeket NE egyenesen a MEOESZ-hez, hanem a szokásos módon,
továbbra is Egyesületünkhöz küldjétek !
Honlapunk hamarosan megújul, és a közeljövőben a www.leonbergiklub.hu alatt lesz elérhető.
Ez volt az Egyesület karácsonyi ajándéka .
Kívánunk mindenkinek 2017-re is sikeres kiállításokat, szép kölyökkutyákat és hosszú életű,
egészséges Leonbergiket.
üdvözlettel, BUÉK,
a LEOE Vezetősége
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