
Jeg hedder Jeanette Balkan, og jeg har været i Beagler siden 1979 - hvor jeg havde min første beagle Daisy 

Hills Rikke-Tikke-Tavi med til studentereksamen. Siden har der været mange dejlige hunde i mit liv, og 

seneste skud på stammen, er Alotorius Old Glory VIP - som jeg har hentet i Polen. 

Jeg har udstillet, opdrættet, og er dommer for racen, og har 25 års jubilæum i år som Beagle dommer. Jeg 

er også dommer for en hel del andre racer, og at dømme på deres udstillinger og diverse skuer, og besøge 

andre klubber - giver mig god inspiration til hvad vi også kan gøre i Beagle Klubben.  Jeg var projektleder på 

Beagle Klubbens første opdrætterseminar, og jeg er opfinder af Champion databasen og 

Omkostningsinstruksen i Beagle Klubben. 

Tidligere har jeg været meget aktiv i Beagle Klubbens bestyrelse, både som kasserer, udstillingsleder og 

næstformand.  Jeg er også  1. suppleant i Dansk Hundedommer Forening.  

Så hundesporten interesserer mig rigtig meget, og jeg er villig til at bruge mange  kræfter  i 

Udstillingsudvalget.  Det er vigtigt for mig, at vi forsøger, at gøre udstillings livet så spændende som muligt -   

for så mange som muligt -  af klubbens udstillerer.  

Der skal vælges flest specialist dommere fra  så mange lande som muligt - og gerne nogle nye til Januarfest 

og VSS - eller nogle vi ikke har set meget længe.  Men også gode All-round dommere - der ikke er opdrætter 

blinde. Det skal være spændende, at komme til udstillingerne - så alle glæder sig til at se, hvem der vinder.  

Det kræver, at der er lidt tid imellem, at de samme dommere bliver inviteret. 

Jeg vil også gerne arbejde for, at vi forsøger på, at spare på omkostningerne - så der bliver overskud i 

klubben. Det første jeg gerne vil afskaffe er vores præmiebånd - alle andre klubber - viser bare farven på 

båndene på et skilt - og det virker, og klubben sparer penge. 

Mange venlige hilsner 

Jeanette Balkan 

 

 

 

 

  

 


