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JAARVERSLAG 2010

Het jaar 2010 is voor de vereniging wederom succesvol geweest. Wij hebben weerom
proeven voor jachthonden alsook veldwedstrijden georganiseerd.
In het voorjaar werd gestart met de 2 veldwedstrijden:


07/03/2010 te Kessenich : 13 honden ingeschreven: 1 series.
Uitslag werd op onze web gepubliceerd.



05/04/2010 te Bree: 12 honden: 1 series
Uitslag werd op onze web gepubliceerd.

De Nimrod wisselbokaal werd gewonnen door Falco van het Patrijzenveld, Epagneul
Breton, eigenaar de heer M.A.F. Carbijn.

Na het voorjaar komen de proeven voor jachthonden:




04/07/2010 : Cursistenwedstrijd ingericht door regio Bocholt
Uit alle regio’s samen namen 61 honden deel.

De winnaars van de cursistenwedstrijd is :

- Fendi Du Val De La Julienne, eigenaar Hakin Léon met 158/160


11/07/2010 te Waanrode



61 deelnemers
Beste hond:
ISA Puddle Pointer met 155/160
21 honden met een africhtingsbrevet
26 honden met een basisbrevet



17/07/2010 te Argenteau



42 deelnemers
Beste hond:
Diana van het Izeven Kleine Munsterlander 160/160
29 honden met een africhtingsbrevet
11 honden met een basisbrevet



15/08/2010 te Vliermaalroot
58 deelnemers
Beste hond:
Chasse Rauhbaard Duitse Staande Draadhaar met 159/160
29 honden met een africhtingsbrevet
20 honden met een basisbrevet



29/08/2010 te Lanaken
68 deelnemers
Beste hond:
Lady Kleine Munsterlander met 154/160
21 honden met een africhtingsbrevet
29 honden met een basisbrevet

De beste honden welke deelnemen aan de drie proevenwedstrijden, georganiseerd
door Nimrod, worden steeds gelauwerd.

Na de proeven zijn er weer veldwedstrijd die de Nimrod organiseert voor de staande
jachthonden.


14/11/2010 te Villers: 15 honden ingeschreven



11-12/12/2010 te Koersel afgelast wegens het slechte weer.

.

In 2010 waren er 201 leden aangesloten bij Nimrod
Aantal deelnemers op onze cursistenwedstrijd: 61
Aantal deelnemers op onze proevenwedstrijd: 229
Aantal deelnemers op onze veldwedstrijden: 39 (voorjaar: 25 najaar: 14)

Algemeen winnaar van onze wisselbeker:
Vif de la Bruyère des Gatînes /DK-BA/ eig. D.Fripiat voorjager Postman D.
Bezoek onze web. Zeker de rubriek NIEUWS, hier wordt alles vermeld. Heeft een
Regio iets te vermelden, wat het ook moge wezen, mail of telefoon, het wordt op de
web geplaatst.
Hebben jullie actie foto’s van de hond (digitaal) stuur ze naar het secretariaat, zij
worden zeker gepubliseerd.
U kunt dit alles nalezen op onze web.
Wens als algemeen secretaris de secretariaten van al de regio’s feliciteren, zij hebben
er voor gezorgd dat alle gegevens zo snel mogelijk terecht kwam op het secretariaat,
wat dan inhoud dat alles tijdig kon doorgegeven worden aan de St.Hubert, de VdA en
het secretariaat van Sectie 2.
Wens hier ook een proficiat te geven aan de redactie, een magazine met duidelijke
informatie voor al onze leden.
Een proficiat naar de doel gerichte voorwoorden van onze voorzitter.
Voor ons werkingsjaar 2010 heeft nimrod al haar aanvragen ingevuld op een speciale
site.
Er kan dus volop georganiseerd worden.

Ik dank jullie voor de aandacht.

Bovy, 23/01/2010
De Secretaris
F.Indekeu

