Møde med racer og Bestyrelse på Fraugdegård d. 18. sept. 2013 kl. 17.00‐18.30
Tilstede:
Golden: Birger Knudsen
Labrador: Henrik Hansen
Flat: Christian Brix Søndergård
Curly: Jens Jensen
Ches: Johs Poulsen
Bestyrelsen: CS, JH, LLR, LN, TJU

Orientering fra bestyrelsen om bl.a.
a. Hensigten med mødet med regionerne
LLR byder velkommen og uddyber hensigten med det kommende møde
b. Økonomi, status også medlemstal.
 Pt. ca. 60 medlemmer færre end samme tid sidste år.
 Hvalpepakke; frafaldsprocent og positivt at hvalpepakkens medlemskab via
opdrætter er forlænget til 1 års medlemskab – giver de nye hvalpeejere et bedre
indblik i klubbens muligheder.
c. Retrievernes jagthundeklub/RJK.
 RJK er blevet opmærksom på at DKK har opsagt udstillingskravet og har derfor søgt
om at DKK fremover stambogsfører deres hunde – dette vil medføre at RJK’s hunde
vil få FCI stambog. På nuværende er vi i undersøgelsesfasen og vil arbejde videre
med mulighederne og få kastet lys over fremtiden.
d. Rettelse i Udstillingsreglement.
 Ændringer ER afleveret i DKK, så det burde gå den rette gang nu.
e. Kryptocide hanhunde.
 DKK vil ikke længere fastholde kravet. Golden: Positive med deltagelse såfremt
deres kryptocid status fremgår på hunde WEB og at hundene ikke promoveres på
salg/hanhundeliste. En generel holdning bordet rundt; at hvis de må deltage – og
det må de, så deltager de på lige fod med alle andre deltagere.
BE ønsker tilbagemelding fra racerne senest 1/12 2013
f. Hjemmeside og facebook, herunder redaktører på FB – hvordan holder vi nyheder gående,
input til den nye hjemmeside.
 Hjemmeside: CS orienterer om at der fortsat vil være en overgangsperiode. Der
arbejdes stadig på at racerne selv skal kunne rette og indsende‐ lige nu fungerer
det ikke efter hensigten.
 Facebook: Det er ønskeligt fra racerne, at racerne selv kan ligge indlæg ind. Det
kunne også være relevant at RKU kunne ligge ind selv. Vi skal have retningslinjerne
kridtet tydeligt op så vi er på forkant. Facebook gruppen er til hurtig formidling af
nyheder og resultater – ikke som debatforum.
2. Status fra de enkelte racer – bordet rundt på afholdte og planlagte aktiviteter.

 Curly/Jens: Ikke så aktive i 2013 – et racearrangement med store forhindringer og desværre
med et ikke helt tilfredsstillende resultat til følge. Følte sig dårligt behandlet af DRK. Ønsker
en opstramning af overholdelse af regler. CS sender retningslinjer vedr. arbejdsgange til
racerne.
 Golden/Birger: Haft endnu et forrygende år med stor aktivitet. Vil gerne bibeholde samme
aktivitetsniveau i 2014. Birger takker CS for et godt samarbejde.
 Flat/Christian: et godt år med arrangementer med få ændringer grundet for meget is. Gode
træningstræf rundt i landet med mange hunde. Vil gerne fortsætte samarbejdet om
arrangementer med Golden i 2014
 Lab/Henrik: Et godt arrangement i efteråret. Udstillingen gik godt med mange tilmeldte.
Måtte droppe træningsarrangement i år – dog blev et endags arrangement med Lawrence
Henesey i Sorø afholdt. Vores forårsarrangement blev ved fælles hjælp fra flere
midtsjællandske folk et stort og vellykket arrangement. A‐prøve sæsonen ser lidt trist ud,
men det er gældende for hele klubben. 2014 er der planlagt markprøve i foråret med dobb.
prøve og i august med dobb. udstillingsweekend.
 Ches/Johs: Startede hårdt ud med skift i raceledelsen, og på trods heraf har vi holdt et godt
racearrangement. Afholdt træningsarrangementer med god tilmelding. Kommende A‐prøve
på Knuthenborg. Kan Ches ikke selv fylde den op, åbner vi for andre. OBS! på at gå via MU
for at sikre at ekvipager på ventelisten ikke overses. Kommende markprøve og udstilling i
2014. Har udfordringer med etablering af hjemmesiden da udbyder er lukket ned. Alt i alt
går vi den rette vej – dejligt.
3. Breddetitel – racerne har bolden, status.
 Ingen racer har fået arbejdet med det. Emnet ligges på Stand by. Labrador har jo A‐diplomet
som mulig vis ligger lidt op af ideen med det nævnte championat. Vi kigger på hvordan det
udvikler sig hos labrador.
4. Rettelser/ændringer i reglementet (Flat)
 Der er stadig fejl – CS har afleveret hvad der skal til DKK, som arbejder videre herfra.
 Ændringer bør sendes i hørin;g eks. dommerpåsætning – er det muligt? Svar: racen skal
sende skrivelse til BE for at gå rette vej for en høring.
 Det er et problem at der skal tilmeldes 10 hunde på dagen for at kunne holde prøven. Svar:
det er tidligere ført til referat at dommeren på dagen kan træffe beslutning om at prøven,
ved frafald i tilmeldinger, kan gennemføres.
5. Ches‐prøve anerkendelse som Åben B (Ches)
 Ønsker at den amerikansk prøve som de tidligere har afholdt, kan ’konverteres’ til en
adgangsgivende prøve. Niveau for prøven ligger lidt over vores eksisterende prøver, dog
ønsker Ches at der indføres et frit søg, da dette ikke indgår. Processen går via DRK og DKK
for godkendelse. Der skal søges afklaring og godkendelse i DKK – Ches fremsender
materiale til DRK der arbejder videre.
6. Træning – flyttes til mødet med regioner d. 18/9.

Næste møde afholdes onsdag d. 12. marts 2014

ref: Tina Bjerre

