Referat fra møde mellem racer og bestyrelsen 19-9-2012 kl. 18.30 Fraugde
Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nordenhof, Connie Svane Petersen, Jan Hansen og Hans Jørgen Lundgaard
Deltagere fra Golden: Marlene Birkebæk, Maria Lindgaard
Deltagere fra Flatcoated: Kresten Henriksen
1. Dagsorden godkendt
2. Opfølgning på referat fra sidste møde, intet
3. Orientering fra bestyrelsen
a. Opsamling på mødet med DKK
Golden spørger om det er rigtig forstået, at der skulle komme 2 forskellige stamtavler, den ene med
racernes anbefalinger, og den anden uden.
Golden var meget utilfredse med fremgangsmåden fra DKK´s side, det var der andre der også var. Vi var
enige om at DRK og racerne ikke kan gøre noget på nuværende tidspunkt, vi ser tiden an. Og samler
oplysninger hen ad vejen.
Bestyrelsen og racerne opfordrer raceledelserne til, i en periode at holde øje med hvad der sker i avlen i
racerne.
b. Status ny hjemmeside
Lars Nordenhof, orienterede om vores arbejde med en ny hjemmeside. Vi har droppet det første udspil, det
blev alt for dyrt, men vi har haft møde med et andet firma, som vi arbejder med.
Der er enighed om at vores nuværende hjemmeside, ikke er tilfredsstillende.
Der mangler nyheder og resultater fra andre aktiviteter.
Man kunne opfordre nogle flere til at sende nyheder ind.
c. Racernes afholdelse af A-prøver
Racerne kan samarbejde om afholdelse af Åben A med en anden race, men man skal kontakte
markprøveudvalget, hvis man pludselig åbner for andre racer end den først udmeldte.
Hans Jørgen Lundgaard fortalte om, hvordan listerne til åben A og vinder A, foregår.
Golden er utilfredse med at de fik afslag på deres dispensation om at holde en vinder A, fordi de ikke kunne
stille nok hunde.
Bestyrelsen er enig om, at hvis Golden ikke kan stille med de 10 hunde der skal til, så skal det ikke holdes.
Golden var selvfølgelig uenige i dette, da de havde søgt dispensation om at afholde prøven med 9 hunde i
stedet for 10, og at golden derfor mente at dommerne nok ville være i stand til at dømme hvad der skulle
dømmes. Golden mindede BE om at DRK står for Dansk Retriever Klub – ikke Dansk Labrador Klub og at
golden kun tæller ca. 1000 medlemmer mod labradors ca. 3000.
4. Hvalpepakken
CSP fremlagde det foreløbige referat fra hvalpepakkeudvalget.
Der kom mange gode forslag, blandt andet klasser for nye hundeejere på WT.
Referatet fra hvalpepakken bliver vedhæftet.
Der skal laves mere PR for vores WT, for at få flere nye ind, der ikke er interesseret i markprøve.

5. Samarbejdsaftale med regionerne
Lars Nordenhof orienterede om, at samarbejdsaftalen er sendt ud til regionerne. Racerne har som aftalt
fået denne til orientering og skal melde eventuelle kommentarer tilbage senest 01.11.2012.
Flatcoated (Kresten Henriksen) meddelte at, de har ingen kommentarer.
6. Regler for Internationale championater
Opfølgningen fra sidste møde med racerne og bestyrelsen, så bestyrelsen søger DKK/FCI om at det bliver en
2.præmie i åben B analogt med de øvrige nordiske lande.
7. Præmiering på vinderklasse (Golden)
Golden vil gerne have præmiering i vinderklasse. Det kræver en ændring i markprøvereglementet, men der
er fordele og ulemper. Golden er velkomne til at stille forslaget på DRK´s generalforsamling.
Golden henstiller til bestyrelsen, at man i DU og MU arbejder hen imod en B-prøvestruktur, hvor man som
deltager har mulighed for at stille på alle dagens poster, helt i tråd med WT, så der ikke kun er plads til
eliten men også den almindelige glade retriever ejer.
Hans Jørgen Lundgaard mener vi skal stramme kravene til bestået på WT, og gav udtryk for at det i dag er
for let at kunne opnå præmieringen bestået. Marlene Birkebæk synes det er vigtigt for en klub som DRK, at
de kan rumme glæden fra en WT1 ligeså godt, som glæden fra en ekvipage med bestået. Lars Nordenhof
orienterede om, at det er hensigten, at begynde på en justering/opdatering af hhv. WT/Markprøve
reglementerne i den nærmeste fremtid. Golden opfordrer DRK til at tænke sig grundigt om inden de
ødelægger den succeshistorie WT har udviklet sig til at blive, og ønsker ikke at DRK skal sætte hensynet til
bredden over styr. Golden synes bestemt ikke at DRK skal stramme kravene i klasserne, da det er deres
opfattelse at der pt. faktisk er plads til alle –novicen og eliten.
8. Kryptorcide hanhundes deltagelse på markprøver (golden)
Golden bad bestyrelsen om endnu engang at bede DKK om at lukke op for deltagelse af disse hunde på
vores officielle prøver. Der blev i denne forbindelse remset en lang række undtagelser som ikke kan indgå i
avl op og der var bred enighed om at vores prøver fungerer lige meget som avlsudvælgelse som
hundesport. (Der er fri adgang til alle vore C-prøver)
9. Næste møde
Onsdag den 20. marts 2013, kl. 18.30 på Fraugde
10. Eventuelt
a. Der opfordres til bestyrelsen om at der svares hurtigere på spørgsmål fra racerne, og der i det mindste
svares tilbage, at man har modtaget mailen. Bestyrelsen kan kun være enig, og vil prøve at rette op på
det.
b. Flatcoated opfordrer til at der gerne må bruges f.eks 2 farvede dummyer i forbindelse med officielle
WT prøver.
c. Golden spørger på grundlag af en forespørgsel fra et medlem, om man kan stille med andre resultater i
brugshundeklasse, end de nuværende krav.
d. CSP oplyste at DKK har sat prisen ned på sundheds registrering af udenlandske hunde, kommer til at
koste det samme, som de danske hunde.

