Referat af mødet mellem Bestyrelse, Raceledelser, Markprøveudvalg og Dommerudvalg d. 11.03. 2015
Afholdes kl. 18.30 på Fraugde Fritidscenter, Stat Enevej 18, Fraugde.
Deltagere:
Bestyrelsen: Tina Bjerre, Charlotte Thomsen, Steen Ludvigsen, Gert Knudsen, Luise Rasmussen, Connie
Svane
Dommerudvalg: Flemming Nøhr
Markprøveudvalg: Keld Jørgensen
Ches: Birgitte Jørgensen og Morten Riis
Flat: Christian Brix og Anette Jacobsen
Labrador: Peter Bloch og Camilla Juelsgaard
Curly: Anja Westermann, Bjarne Pless
Golden: Birger Knudsen og Joe Christensen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Opfølgning siden sidst og sidste nyt fra bestyrelsen: En god generalforsamling er vel overstået og
vi har fået Gert Knudsen i BE. BE har konstitueret sig; Steen Ludvigsen har påtaget kasserer posten
og det er vi glade for. 2015 venter forude og der er opgaver som Breddeudvalg, Ullas forestående
pension, hvalpepakke samt forslaget fra racerne m.m.
LLR genfremsender oplæg til hundens dag.
3. Racerne mangler svar på følgende spørgsmål, der blev stillet på det seneste møde med
bestyrelsen:
a. Hvorfor skal der nu være 10 startende hunde i vinderklassen, før der kan uddeles CK?
Racerne mener, at det ikke er antallet af hunde, der er det vigtige, men sværhedsgraden af
prøven/apporteringerne. Begrundelsen er; at det er en konkurrenceklasse. Racerne er ikke
enig heri. DU fremlægger en historisk forklaring om at CK tildeling går i inflation. CK hører
til blandt de 4 vinderplaceringer. Udmærkelse hører til fra 5. vinder og videre ud i
placeringerne for dem som har opnået dette. MU uddyber forklaring. Birger synes det er et
problem for de små racer. Birgitte spørger til om der lægges for stort pres på dommerne.
Racerne påpeger at der kunne åbnes mulighed for en lempelse når der er krav om at ét CK
skal erhverves på en fælles prøvefor opnåelse af championat. DU går videre med opgaven.
b. Hvorfor skal der være godkendt A dommer på vores WT? Det er erfaringen fra tidligere
prøver at der har været situationer, hvor en gruppe nyere dommere er endt i ubehagelige
situationer og dette vil vi gerne forebygge. DRK ønsker også at lægge sig op ad de
internationale regler hvor der henstilles til at bibeholde en erfaren dommer, så det
jagtrelaterede fokus er i højsæde. Ved dommerpåsætning tilstræbes at dommerpanelet
består af både nye, erfarende og ’patinerede’ dommere så feltet spænder bredt og at vi
derigennem hele tiden sikre, at kommende dommere udvikles i den rigtige retning.
c. Hvorfor blev der ikke taget kontakt til racerne (Peter Bloch) som beskrevet i referatet af
6.11.2014 punkt 4 c.? Vi ville gerne have mødt/møde med bestyrelsen. BE beklager at

kontakten udeblev – dog skal det pointeres at telefonerne er åbne begge veje og at I altid
er velkomne. Racerne føler at samarbejdet har lidt et knæk og vil gerne holde et møde hvor
dette genoprettest. Drøftelse om kommunikation og hvor svær og en vigtig del de er i vores
hverdag samt tydelighed om og definition af ”Fællesrummet” kunne være et oplæg til et
evt. møde.
4. Samarbejdsaftalen: GOLDEN og FLAT vil have samarbejdsaftalen genforhandlet. De øvrige racer vil
gerne have mulighed for genforhandling.
Flat: har fremsendt notat men ønsker aftalen ændret så den er opsigelig.
Golden: synes det samme. En samarbejdsaftale bør kunne opsiges.
Labrador: har ikke konkrete ønsker men vil gerne støtte at aftalen skal være opsigelig og kunne
genforhandles.
Ches: tilslutter.
Curly: tilslutter.
BE tager videre herfra og rundsender det fremsendte forslag fra FLAT så racerne kan nikke til (eller
ej) om det er det udspil der skal arbejdes videre med. Alle racer bedes melde tilbage til BE herom.
5. Koordinering og samarbejde om prøver og dommere: MU:DRK har en fælles opgave; at sørge for
at vi koordinerer omkring vores aktiviteter så det er til ALLEs bedste. Vi er som den store klub vi er,
nødt til at snakke sammen. DRK skal i fællesskab være opmærksom på at anvende vores resurser
ordenligt – eller slipper de op. Regionerne er presset og det skal vi være opmærksomme på. DU:
som situationen er pt. må vi hente dommere fra udlandet og det betyder at vi må påregne en
længere behandlingstid end tidligere. DU/MU/RKU anmoder om at vi får sat et møde med racerne
efter sommerferien til koordinering af dommere. Peter Bloch: anmoder om at når RKU kalenderen
er udsendt, så kan man ikke ændre på aftalerne – man kan dog godt afmelde. Generelt ønskes det,
at vi i fællesskab får set på nye muligheder da tiderne har ændret sig – herunder et højt
aktivitetsniveau i DRK – hvilket jo er dejligt, men dette påberåber sig også mere organisering og
kommunikation. Birger har et ønske om at RKU mødet rykkes frem. DU/MU har bedt om at
kalenderen ønskes til godkendelse primo oktober. GOLDEN og FLAT har hver 5 prøver i år – hertil
kommer A prøverne. Der er bred enighed om at se på nye muligheder ved et møde mellem
DU/MU/racer i 2016. Bolden ligger hos DU/FNØ.
MU påpeger at antallet af prøver – især A prøver, er stort. Skal vi have tal på til racerne? Hvorfor er
holdningen til A prøver ikke at det er fælles prøver? Peter: Vi ser ingen grund til at racen afholder
åben A da disse ligger fint i klubben. Lab har også svært ved at få dem fyldt op når de ligger sidst på
året. FLAT og GOLDEN vil gerne have deres egen. MU henstiller til at racerne ikke holder flere end
de kan fylde op med egen race.
6. MU:
a. Debutantklasse WT: MU orienterer om de nævnte klasser og hvordan de er tænkt –
udformningen er i proces og endnu ikke afsluttet. MU ønsker gerne skriftlige input fra
racerne. Herefter følger positive tilkendegivelser og erfaringsudveksling bordet rundt.
b. Ændret koncept ifbm. UHM: Den nuværende prøve er taget op til evaluering på baggrund af
tidligere erfaringer. Store ændringer vil kræve en reglements ændring. Der arbejdes på en
form der tager udgangspunkt i den nuværende, men med en ændring sådan at x antal af
poster der ved gennemførelse, vil udløse en 1. pr. Ud af disse vil man så udtage ex. 6

7.
8.

9.
10.

ekvipager til en finale. En opfordring til udvalget er at tænke scenariet med en stor
tilmelding godt igennem. Måske man skal tænke at det skal være for klubmedlemmer?
MU modtager gerne input til processen.
Hvalpepakke: Der uddeles en prototype til de fremmødte. Ta’ med hjem og læs igennem. Der
ønskes tilbagemelding fra Racerne senest 9. april. God påske
Proces vedr. anvendelse af vildt.
Drøftelse, som har til formål at bidrage til at MU/BE kan formulere en hensigtsmæssig proces
efterfølgende. Skema udleveres for videre gruppearbejde der skal danne grundlag og input til
videre proces. Et interessant dialogforum har givet et godt udbytte, tak for det.
Næste møde 9/9 2015.
Evt.
a) Stor jagtmesse i Farum Arena d. 17.‐19. april. Tina og Claus Bjerre er blevet tovholder på
opgaven i denne uge. De vil meget gerne have navne på hjælpere til at bemande standen.
b) Invitation fra DKK til repræsentantskabsmøde er noget sent fremsendt – bør kunne gøres
bedre.
c) Årets hunde vedr. en curly hvor der er nogle forhold der skal afklares. CBS fremsender
beskrivelse til Tina Bjerre/UU

