Møde den 16. marts mellem DRK’s raceledelser
indkaldt af Raceledelsen for Labrador Retriever
Indledning og velkomst ved raceledelsen for Labrador Retriever ved Peter Bloch
Formålet med mødet er udveksling af holdninger og orienetering raceledelserne imellem
Mødet er ikke et besluttende møde og referatet derfor heller ikke et beslutningsreferat
Kort præsentation af mødets deltagere
Dagsorden godkendt:
1. Er DRK’s vedtægter og organisationsstruktur tidsvarende i forhold til racernes ønsker
- hvilke ønsker ville racerne have, hvis vedtægterne skulle ændres
- herunder: måske har vi forskellige behov
I en fremtidig organisations struktur bør der kunne tages mere hensyn til racernes behov og give
mulighed for indflydelse.
Racerne skal i højere grad være klubben og der er behov for nytænkning, så raceledelsernes kompetencer bedre udnyttes.
Racerne ønsker en direkte forhandlingsmulighed med DKK.
Evt. FJD model kan bruges til inspiration.
Racerne har forskellige behov i DRK grundet størrelse i antal og racebestemt.
Hvor stort er racernes behov for ”egne” arrangementer - herunder: har racerne forskellige behov
- racernes behov for egne A-prøver - åben klasse og vinderklasse - argumenter for og imod
Samstemmende fra golden, flatcoat og chesapeake - mulighed for at opleve og se racens avlsmateriale og lave vurderinger vedr. fremtidig avl. Netværke med øvrige fra evt. udlandet.
Nogle - især nye medlemmer - føler sig ikke hjemme på fælles DRK prøver og har brug for hjælp
(nursing) til at komme videre i DRK fælles prøver.
Socialt udbytte i weekends for flatcoat og chesapeake.
Flatcoat og golden fremførte: det er af stor værdi at kunne afholde vinderklasse A for at kunne danne
en samlet vurdering af racernes avlspotentiale på det område.
Labrador har ingen af disse behov udover at raceweekends kan være godt socialt.
Labrador har forslag om fælles A-prøver ud fra et ønske om at styrke aktiviteten til glæde for alle
racer.
Hvilken type arrangementer er der tale om: træning, prøver, udstillinger, medlemsmøder eller
andet
Det hele. Enighed om at racernes arrangementer skal koordineres bedst muligt med arrangementer
fælles i DRK.
Er der opgaver raceledelserne bør påtage sig i fremtiden.
Opdrætterviden mht. rådgivning - flatcoat har lavet et koncept for oplysning til opdrættere af racen.
Racestandard - pas på racen (racerne) og har raceledelserne reelt ansvaret og hvad kan man gøre
indenfor nuværende rammer?
Information og kommunikation til omgivelserne er vigtig

2. DRK’s prøvereglementer
- er det fortsat det rigtige værktøj for afprøvning af klubbens retrievere
Egentlig et ja. Dog forskellige ønsker fra forskellige sider om afvikling og bedømmelse og man kom
vidt omkring uden egentlig konklusion
Nogle vil gerne vægte dyder som giver mere selvstændighed hos hundene. Og talte imod handling
og ”joystick”.
Formålet fortsat at uddanne jagthunde til jagt og som avlsværktøj.
I DRK’s prøvesystem skal der fortsat kunne bedømmes de fem racer og bedømmelserne skal kunne
rumme de forskelligheder der er mellem racer og typer. Hos nogle af racerne var der bekymring
herom.
Titlerne DKBRCH, DKJCH og DKWTCH - er de fortsat relevante og dermed opnåelige for racernes markprøvehunde
- ingen bemærkninger fra labrador, golden og chesapeake.
Flatcoated ønsker at fastholde titlerne og har i samarbejdsaftalen mellem DRK og racen selvbestemmelse hvad angår titler og opnåelse af disse.
3. Racernes samarbejde i DRK
- etablering af rådgivende sundhedsudvalg, som blev foreslået okt. 2016 på møde mellem racer
og bestyrelse.
Enighed om at arbejde videre og der kommer et udspil fra labrador vedr. nedsættelse og kommisorium til udtalelse hos øvrige racer.
DRK’s administration til opgaver omkring bogføring, bookning af rejser mm.
- koordineres med bestyrelsen - fortsat en god ide.
- fælles hvalpelister - evt. på sigt.
- andet
Evt.
Basis og basis plus stambøger - Birgitte, Chesapeake synes ikke avlsanbefalinger er OK ved basis plus
vesionen. Racen vil prøve at kræve mere.
Frist til DKK repræsentantskab ønskes tidligere.

Aftalt nyt møde - til torsdag den 15. juni
med focus på pkt. 1 vedr. klubbens struktur.
Flatcoat står for indkaldelse mm.
Ref.: KJ/20. marts 2017

Deltagere:
Flatcoated:
Christian Brix Søndergaard
Randi Pedersen
Kresten Henriksen
Per Rethmeier
Golden:
Tina Hansen
Tommy Petersen
Maria Lindegaard
Labrador:
Connie Svane
Keld Jørgensen
Peter Bloch
Cecilie Hamming
Gitte Roed
Chesapeake:
Judith Sørensen
Birgitte Jørgensen
Curly: Ikke repræsenteret
Tillæg:
modtaget fra flatcoat ved Per Rethmeier efter 1. udkast:
Vedtægter: De små racer ønsker bestyrelsen sammensættes af et medlem fra hver race, racebestyrelserne
udpeger et medlem.
DRK prøver: Dommer børe have et bedre kendskab til de enkelte racers arbejdsform og ikke vurderes ud
fra et Labrador billede. Fart og stil bliver flere gange vægtet forkert, hvad med effektivitet, markeringsevne og vandarbejde?
- bringes ikke i referat, da det ikke fremkom i den form på mødet efter referent og ordstyrers opfattelse.

