
Indstilling til Æresmedlemsskab af Rottweilerklubben Danmark

Jeg ønsker hermed på vegne af: 
Rottweilerklubben Skive (Kreds 31)
Hilda Lausten og Uli Nomis

-At indstille følgende til æresmedlem af Rottweilerklubben Danmark:

Ulla Ragnhild Mogensen, Kennel Vindelsbo's
Vægerhøjvej 25, Overlade. 9670 Løgstør
Medl.nr: 58

Ulla Mogensen har efterhånden haft Rottweilere i mere end 50 år og har været aktiv opdrætter, under 
kennelmærket Vindelsbo, i snart 40 år. De første mange år med base i det lille stråtægte hus i Rødkærsbro 
og senere i Overlade ved Løgstør, da hun i en alder af 70 år slog pjalterne sammen og blev gift med Bent.

”Fru Mogensen” har gennem årerne været, og er stadig, særdeles aktiv på træningspladserne. Det har i de 
yngre år været i PH-regi hvor hun også har udmærket sig til konkurrencer. I de senere år, har hun været et 
trofast medlem på træningspladsen i Skive, ligesom hun gerne stiller til prøve mv, enten med hund eller som
hjælper ved klubbens arrangementer. Selvom Ulla måske er et par somre ældre end de fleste i klubben, er 
hun med garanti altid den som er smartest klædt på og uden tvivl et ”frisk pust” i foreningslivet.
Hun er bestemt heller ikke bleg for at søge ny inspiration på forskellige kurser og seminarer og hun kører 
gerne landet rund til klubbens arrangementer. Dermed er der næppe mange mennesker i rottweilerkredse, 
som ikke ved hvem Ulla Mogensen er.

Som opdrætter er Ulla altid behjælpelig med råd og vejledning, i øvrigt uanset om man har købt hvalp hos 
hende, eller ej. Det er nok bla. derfor at mange af hendes hvalpekøbere også vender tilbage når tiden er 
inde til et nyt familiemedlem. Døren er altid åben, hvis man bliver kaffetørstig. Altså hvis man kan træffe 
den aktive dame hjemme.

For Rottweilerklubben Danmark, er Ulla et stort aktiv. Pt. er hun tilknyttet som konsulent i flere udvalg og 
arbejdsgrupper. Tidligere har hun gennem flere perioder lagt mange timers arbejde i Avlsrådet, og her 
igennem også været foregangskvinde i klubbens mentaltest, avlskårinssystem og hvalpetest.

Med udgangspunkt i hendes livslange dedikation til både racen og vores hovedklub, mener jeg at Ulla, om 
nogen, bør honoreres som æresmedlem af Rottweilerklubben Danmark!

Skive, den 18. december 2016

Martin Hasager
Formand
Rottweilerklubben Skive


