Mødet med racer og bestyrelsen onsdag den 21.september 2011.
Deltagere: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Bodil Jensen, Kirsten Lilholm, Birger Knudsen, Marlene
Birkebæk, Charlotte Lia, Henrik Hansen, Jette Hartvigsen, Pernille Lillevang, Flemming Roed, Pernille Schwartz og
Connie Svane Petersen, Charlotte Thomsen.
Referent: Pernille Lillevang.
1. Godkendelse af dagsorden
Labrador ønsker punkt 2a, delt i to punkter da etisk omgang med medlemmerne ikke nødvendigvis hænger
sammen med privat træning. Øvrige racer var enige heri, og punktet blev delt som 2a og 2b. Golden
Raceledelsen havde to yderligere punkter 7.b og 7. c
2. Fra bestyrelsen (BE)
a. Etik, hvordan behandler vi medlemmerne (fremsat af racerne Curly, Ches,Lab og Golden)
Den aktuelle sag i Centrum blev drøftet, og racerne gjorde BE opmærksom på at Centrums afgørelse
strider mod DRK’s vedtægter, DKK’s vedtægter med specialklubber §15 og 16 stk. 2, og Foreningsret
afsnit 5 stk. 2.
Alle 5 racer forventer at BE sørger for, at de to omtalte medlemmer i Centrum sagen, modtager en
skriftlig undskyldning fra region Centrum eller BE, samt at det udmeldte medlem oprettes som medlem
igen, hvis dette ønskes.
Alle 5 racer er enige om at BE hurtigst muligt, skal give en udmelding til alle via hjemmesiden og bladet,
om at det ikke er tilladt at frasortere medlemmer på klubbens aktiviteter, uden en forudgående
disciplinær sag hos DKK. Privat træning er ikke klubskadelig virksomhed iflg. DKK, såfremt de af privat
trænerne annoncerede trænings tilbud, ikke har samme benævnelser, som DRK trænings tilbud, og
træningen i øvrigt foregår på terræner, der ikke er ejet af DRK.
Alle 5 racer gør opmærksom på at BE ikke bør bakke en region op i en sag som denne, der strider mod
DRK og DKK vedtægter, og foreningsretslige rammer.
Bestyrelsesformanden er ansvarshavende redaktør på Retrieveren, og racerne ønsker større
opmærksomhed omkring, hvad der bringes fra tillidsvalgte i bladet, igen set i lyset af Centrum-sagen og
diverse Ledere. BE ønsker dette drøftet på næste møde.
Racerne ønsker en skriftlig tilbagemelding fra BE, når ovennævnte er behandlet på det kommende møde
i bestyrelsen.
Racerne ønsker deltagelse i mødet med regionerne. I sager som disse, der omhandler den brede
medlemsskare, der er medlemmerne vores alles ansvar, og vi skal have fælles fodslag på fremtidige
beslutninger.
Racerne ønsker en bedre og skriftlig orientering fra BE og dennes udvalg, gerne i bladet, således at vi, og
medlemmerne har mulighed for at følge arbejdet i BE og udvalg.
Labrador ønsker en forklaring på hvorfor et af vores medlemmer, er blevet afvist i køb af kennel annonce
i Retrieveren. Pernille Schwartz forklarede at BE ikke ønsker, at en kennel annonce kan linke til en
hjemmeside, der ofte indeholder negativ omtale af DRK. Pernille Schwartz bekræfter at BE har forhørt
sig hos DKK og fået accept/opbakning for, at vi godt kan afvise et medlem at annoncere/linke.
b. Privat træning
Privat træning blev drøftet, og konklusionen fra racerne blev:
Alle racerne er enige om at privat træning er kommet for at blive, og at vi positivt skal affinde os med
det. Racerne gav udtryk for, at det er farligt at lave licens-aftaler. En licens aftale vil fordre et ansvar fra
DRK, samt eventuelle modydelser fra privat trænerne. Racerne opfordre til at privattrænerne skal mødes
med accept i klubben, men uden direkte aftaler med DRK.
Det er racernes opfattelse, at der er ganske få privattrænere på landsplan, og at disse ikke på
nærværende tidspunkt, giver klubben problemer.

Connie gjorde opmærksom på at hun var imod privat træning, og ikke er enig i ovennævnte.
c. Samarbejdsaftale mellem bestyrelsen og racerne
Aftalen blev uddelt til racerne og vil også blive sendt på mail (CSP). Racerne drøfter denne aftale på
deres næste møder og melder evt. rettelser tilbage til BE. Racerne ønsker at Regionerne også skal indgå
samarbejdsaftalen, på lige fod med racerne.
d. Vejledning angående afholdelse af racearrangementer
Connie orienterede om baggrunden for det uddelte skriv, og gjorde racerne opmærksomme på at
Connie skal have besked såfremt racerne selv ønsker at udarbejde katalog for deres prøver. Angående
opdateringer på hundeweb så fungere det således, at Connie indtaster alle resultatlister og herefter
sendes disse til DKK, der så godkender og først derefter kan resultatet ses på hundeweb.
Racerne ønsker at få tilført procedure omkring dommer elever og aspiranter, samt A-prøver til
vejledningen. Racerne udtrykte stor ros til Connie for denne vejledning. Connie tilføjer ønskerne og
sender til racerne på mail.
Racerne ønsker en ensretning af kataloger og præmielister i DRK, som det er nu er specielt
præmielisterne meget forskellige alt efter hvilket udvalg der udfylder disse. Kataloget bør bruges som
resultatliste, således at det fremgår hvem som har deltaget, samt hvilke præmieringer der er givet, også
for A-prøverne.
e. Møde mellem racer, regioner og bestyrelse (DRK udvalg ?)
Alle racer var enige om at vi ønsker at deltage på 1 RKU møde om året, samt som nævnt tidligere, når
der opstår tvister som vedrører alle i klubben. Medlemmerne er alles fælles anliggende og vi skal blive
bedre til at samarbejde og orientere på tværs af organisationen.
f.

Championatsregler – kontra det nye udstillingsreglement
Flat coat har taget stilling og valgt Very Good som deres præmiering i modsat disciplin på udstilling, i
forhold til Championatsreglerne.
Øvrige racer bedes snarest tage stilling og meddele til sekretariatet hvilken præmieringsgrad racen
ønsker.

g. Hjemmesiden/Retrieveren
Racerne skal melde til sekretariatet hvem fra racen der har adgang til klubbens hjemmeside. Racerne
udtrykte en fælles frustration over at hjemmesiden stadig ikke er optimal. Pernille Schwartz oplyste at
de arbejder på sagen.
Racerne er ikke tilfredse med at de mindre rettelser til hjemmesiden, der er nævnt på de sidste 3 møder
med racer og bestyrelsen, fortsat ikke er udført. Font størrelsen er ikke læsevenlig og der er fortsat ingen
tiltag omkring den kontinuitet, som racerne har ønsket for bl.a. kalenderen, disse to ændringer kræver
ikke program ændringer, på hjemmesiden.
BE informerede om, at det første møde om en ny hjemmeside var afholdt med Søren Voigt, og der blev
arbejdet på en bedre løsning.
Der blev fra Charlotte Thomsen efterlyst en kontakt person, som man kunne spørge om hjælp, hvis man
havde problemer med hjemmesiden. Pernille Schwartz fortalte at Keld Jørgensen, var kontakt person på
spørgsmål og hjælp, omkring hjemmesiden.
Umiddelbare ønsker her og nu fra racerne, er en kontakt formular på hjemmesiden til BE, hvor mailen
går til alle i BE, samt en kontakt formular til udvalgene, hvor mailen går til alle udvalgsmedlemmer.
Racerne vil oprette en tilsvarende kontakt formular på racernes hjemmesider.
Retrieveren: Racerne udtrykker henrykkelse over Golden spalten, som altid er utrolig flot sat op og med
mange billeder og et lækkert layout. De øvrige racer ønsker opskriften på hvordan deres spalter får

samme opmærksomhed i bladet. Racerne oplever at de billeder der sendes til bladet ikke anvendes, og
kreativiteten i layout’et af spalterne svinger meget. Pernille Schwartz spørger om det er fordi at
kvaliteten, af de billeder der sendes til bladet er dårlig, det kunne racerne bekræfte ikke var tilfældet.
Det er ikke tilfredsstillende at bruge lang tid på spalten, og så se en hel side alene med tekst, når der er
sendt billeder til at gøre teksten spiselig.
Racerne ønsker ikke tekst bragt i racens spalte, uden at det er kommet fra racen. Medlemmer kan ikke
sende materiale direkte til redaktionen, det skal sendes til racen.
h. Orientering fra sporudvalget om afholdelse af sporprøver hos racerne
Charlotte Thomsen orienterede om de specielle forhold der er når vi afholder en DKK schweissprøve. Det
er nemlig således at disse prøver er åbne for alle racer efter DKK’s schweiss reglement, og hvor
”lodtrækningen” til prøven foregår efter dette reglement.
I forbindelse med afholdelse af prøver i racerne vil sporudvalget meget gerne orienteres og også gerne
være behjælpelige hvis racerne ønsker vejledning.
Racerne udtrykte ønske om at sporudvalget udarbejdede en prøveleder vejledning som vi har for
markprøver og WT. Charlotte Thomsen tager det med tilbage til sporudvalget.
Curly udtrykte at de havde oplevet en negativ tilgang til den spor prøve racen havde afholdt i år. Der
havde været mange skriverier mellem Curly og sporudvalget for at få accept. Charlotte Thomsen
redegjorde for dette, og beklagede at Curly havde haft denne oplevelse og det var ikke sporudvalgets
intention.
Racerne syntes det er positivt, og glæder sig over at vi har mulighed for at afholde sporprøver i et godt
samarbejde med sporudvalget.
3. Raceledelsen for Curly Coatet Retriever
a. Dobbeltgebyr for udenlandske deltager på DRK arrangementer
Racerne må selv vælge om de ønsker at tage dobbeltgebyr. Racerne var enige om at hvis udenlandske
deltager er medlem af en FCI special klub i deres hjemland, så følger vi reglementet. Racerne ønsker
ikke at tage dobbelt gebyr for udenlandske deltagere.
BE drøfter om dobbelt gebyret er nødvendigt, at fastholde.
b. Dommer seminar og uddannelse af nye dommere (markprøve)
Curly opfordrer til at alle racer er repræsenteret på dommer seminarer og at dommer elever, således
ser hver enkelt race arbejde. Det må være målet, at uddannelsen også omfatter forståelse for
racernes forskelligheder, i arbejdsstil og typer. De øvrige racer var enige i, at dette var et fælles ønske.
c. Etisk korrekt behandling af vores medlemmer
Se punkt 2 a.
4. Raceledelsen for Flat Coatet Retriever
Ingen punkter.
5. Raceledelsen for Chesa Peak Bay Retriever.
a. Etik omkring behandlingen af medlemmer i DRK
Se punkt 2 a.
6. Raceledelsen for Labrador Retriever
a. Hvalpepakken er forældet.

Racerne udtrykte et fælles ønske om, at der nedsættes et udvalg, der arbejder med revidering af
hvalpepakken. Det ønskes at hvalpepakken gerne skal omfatte mere end den gør nu. Flat Coat har
deres egen hvalpepakke, der kan bidrage med inspiration.
Bestyrelsen er enig og vil nedsætte et sådan udvalg. Der bestilles ikke flere hvalpebøger af den
nuværende version.
b. Tillidsvalgtes ret til at sortere i medlemmers adgang til klub aktiviteter.
Se punkt 2 a
c. Labrador ønsker et bedre samarbejde med MU angående A-prøver.
Koordinering af antal af A-prøver. Labrador syntes det er et meget flot og ambitiøst A-prøve program
DRK har i år. Hvordan er økonomien i de mange A-prøve tilbud i år. Pernille Schwarz orienterede om
at DRK har få købejagter i år, og at A-prøve budgettet overholdes.
Labrador udtrykker tvivl om, hvorvidt vi skal afholde så mange A-prøver, som er på programmet i år.
Fremover kunne vi koordinere antal prøver med MU, samt salg af skytte pladser. BE mener at det er
en god ide, og MU har selv udtrykt ønske om et bedre samarbejde med racerne.
Labrador ønsker at vide om vi selv fastsætter prisen på skytte pladser, eller om vi er underlagt samme
pris som MU fastsætter. BE meddelte at racerne selv fastsætter prisen på skyttepladser uafhængig af
MU.
d. Ønske om deltagelse på RKU møder.
Se punkt 2 e.
7. Raceledelsen for Golden Retriever
a. Forskels behandling af medlemmer i DRK
Se punkt 2 a.
b. All around dommere
Golden ønsker en bedre ”uddannelse” af allround udstillingsdommere og opfordrede de øvrige racer
til at invitere Allround dommere ud på en markprøve, hvor de kan se racer arbejde.
Golden efterlyste en fælles holdning samt udarbejdelse af en fælles racevejledning.
Racerne drøftede dette og var alle enige om at det kniber med forståelsen for at Retrieveren er en
jagthund, samt at der er forskellige typer inden for de enkelte racer.
Et fælles dommerseminar ønskes for at trække, så mange dommere til som muligt. Der blev drøftet
om det var muligt, at få nogen til at stille de hunde som har de fejl som vi ønsker, at dommerne skal
være særligt opmærksomme på. Flere af racerne mener at det er muligt.
Connie tager det med i UU, og racerne skal deltage i udarbejdelsen af et sådan seminar. Alle tager det
med retur i racerne, og punktet tages med på næste møde mellem racer og bestyrelse.
Racerne opfordrer UU til at anmode DKK om at netop all around dommere, kun går aspirant hos
racespecialister. Flat opfordrer til, at alle racerne sender dette ønske til DKK – således at det
fremsættes af flere, da det er et relevant ønske.
c. WT-vejledning
Golden ønsker udarbejdelse af en prøvelægger-vejledning til WT. De nuværende prøver svinger meget
i sværhedsgrad, og ofte svinger posterne også meget på en WT. Posterne laves ofte som B-prøver med
mange apporteringer på hver post, hvilket ikke er hensigten med en WT.
Racerne var enige i, at dette var et behov. BE mener, at det er dommerne der i sidste ende har
ansvaret for godkendelse af posterne. Racerne mener, at det nationale reglement er for ”løst”
formuleret. WT er en forholdsvis ny prøveform i DK, og vi skal udvikle meget mere på vores WT’er.
Flat foreslår at vi skelner til WT reglementer i tyskland, og øvrige nordiske lande.

Reglementet er under revision, og måske løser dette problemet. Racerne mener ikke at dette løser
problemet. Der er behov for en vejledning i hvordan man laver en WT. Golden opfordrede til et eller
flere medlemsmøder, hvor man kunne drøfte de erfaringer der pt. er høstet omkring WT. BE mente
ikke, der var behov for dette.
8. Hængepartier
a. Skuedommerlisten.
Flat er i fuldgang med at lægge sidste hånd på listen, som så sendes til racerne og lægges på DRK’s
hjemmeside. Det nyeligt afholdte skuedommer kursus, var en stor succes med 22 deltagere.
9. Næste møde dato.
21. marts 2012

