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Deltagere:
Bestyrelsen:
Lars Nordenhof, Jan Hansen, Hans Jørgen Lundgaard, Connie Svane, Luise Rasmussen
Regionerne:
Region Nordjylland:
Region Østjylland:
Region Midtjylland
Region Centrum:
Region Sydjylland:
Region Nordsjælland:
Region Midtsjælland:
Region Sydsjælland
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Region Bornholm
Udvalgene:
Dommerudvalget:
Sporudvalget:

Mette Urup, mua@mail.dk
Kim Havkrog, kim@havkrog.dk
Helle B. Engelsen, helleengelsen@mail.dk
Jens Andersen.
Jesper Hvidt Mortensen, jesperhvidt@hotmail.com
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Anne Funch, Nykøbing F., 21483064 funch@dlgmail.dk
Afbud

Anette Huusmann, famehunt@mail.dk
Jan Lorenzen, jl@johansens-co.dk
Kate Grooss-Sørensen
Charlotte Thomsen
Peter Kristensen

LR bød forsamlingen velkommen og orienterede om mødets dagsorden.
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.

1. Generel information fra bestyrelsen
1.1. Medlemstal mm
LR informerede om bestyrelses fokus på økonomi, herunder omkostninger og faldende
medlemstal. Information om dialog med Keld og Kirsten om Retrieverens fremtid. Ny
hjemmeside herunder facebookside.
Medlemstal faldet fra 5670 ved udgangen af 2009 til 4737 ved udgangen af 2012.
Bestyrelsen vil gerne høre regionernes eventuelle forslag til at styrke medlemstallet:
















Andre træningstilbud end jagttræning til familiehunde
Bladet retrieveren informerer ikke tilstrækkeligt om mulighederne
Efterslæb med hensyn til efteruddannelse af instruktørerne, især inden for hvalpe og lydighed
Målrettet med at finde ”andre” instruktørtyper en den gængse prøvedeltager
Kvaliteten af instruktører skal hæves
Formålsparagraffen hindrer ikke alternative tilbud til ikke jagthundemennesker
Hent inspiration fra kapaciteter i udlandet via tilbageføring af dele af indtægterne fra træning til
afholdelse af efteruddannelse af regionens instruktører
Afholdelse af ”drive – in” træning hen over vinteren
Manglende ”fast tilholdssted” som kan anvendes året rundt og skabe social fællesskab, problem
i forhold til regionsopdelingen som derved kollidere med kommunale interesser
Evalueringsskemaer genererer svar på hvad kursisterne efterlyser, bl.a. skriftligt materiale til
udlevering af de øvelser som der afvikles
Der efterlyses en ”overordnet strategi” fra bestyrelsen der ligesom fastlægger i hvilken retning
klubben og regionerne skal bevæge sig i i forhold til træningstilbud, også de alternative
Konkurrer på kvaliteten frem for kvantiteten
Udviklingen skal komme fra regionerne, ikke fra bestyrelsen. Man kan ikke tvinge nogen til at
lave aktiviteter i form af træning de ikke er interesseret i
Forholde sig til en strategi for at modtage medlemmer fra de konkurrerende retrieverklubber
Respekt for klubbens ”kerneydelse” i form for jagthundetræning

1.2. Koordinering af arrangementer:







Koordinering af aktiviteterne i RKU. I år går RKU tilbage til ”det gamle regneark” hvortil der skal
indberettes til Hanne Søndenbroe inden 1. september.
Sporaktiviter kan være vanskeligt eller umuligt at melde ind omkring 1. september idet mange af
arrangementerne først tilrettelægges 1. oktober. Sporudvalget vil gerne inviteres med til RKU
møderne.
Alle uofficielle arrangementer efterlyses, skal kunne lægges ind på kalenderen under vejledende
aktivitet som skal kontrolleres på den enkelte regions hjemmeside
Samarbejde mellem racer og regioner skal respekteres og der skal være informationspligt
omkring aktiviteter i de enkelte regioner – uanset tilgangen til terrænet.
Der kan fra regionernes side reserveres en dato den 19/9 til fællesmøde med racerne.
Bestyrelsen vil snarest informere om hvorvidt denne dato fastholdes.

1.3. Udvalgsmedlemmer




Orientering om bestyrelsens arbejde med medlemmer i de stående udvalg, ekstra direkte valg
til udvalgene fra medlemmernes side, er ikke en mulighed der er nærliggende. Til gengæld har
bestyrelsen et ønske om en hyppigere dialog med udvalgene bl.a. for at afdække aktuelle
kompetencebehov samt behov for fornyelse.
Aktuelt mangler træningsudvalget 2 medlemmer, gerne fra vest dk. Racerne har fået det
samme tilbud

2. Hvalpepakke
LR orienterede om bestyrelsens tiltag i forhold til forbedring af hvalpepakken:










Fremadrettet 1 års medlemskab
Retrieveren i et år
Diverse informationsmateriale om DRK
En nyttig ting (p.t. vandskål med DRK logo)
Ny hvalpebog skal udvikles, eksisterende bruges op først.
Også som tilbud til eksisterende medlemmer (uden medlemskab)
Tilbud fra regionerne om træning, kunne være en mentorordning, kontaktperson m.v. i regionen hvor
en ny hundeejer kan henvende sig
Skal som hidtil rekvireres af opdrætterne og sendes til opdrætterne
Faktaark (omdelt) eventuelt racetilpasset

Regionerne bifaldt tiltaget og kunne supplere med følgende forslag:






Der var ikke stemning for et fuldt gratis træningsforløb, hvorimod mentorordningen kan overvejes.
Forslag om at kunne melde sig ind som ny hvalpekøber, uden om eventuelle opdrættere der ikke er
medlem af DRK, til hvalpepakkepris.
Forslag om at træning fremhæves frem for andre tilbud i regionen
Forslag om at tilbud om ”hvalpemedlemsskab” kommer i DKK materialet i stambogen så alle får det
samme tilbud uanset opdrætterens indstilling
Forslag om mere ”hvalperelateret” info på regionernes hjemmeside

3. Information fra dommerudvalget
3.1. Brugsprøvedommere (opdateret liste)
DU har meget besvær med at få Regionerne i tale sådan at det er muligt at genskabe en opdateret
liste over aktive brugsprøvedommere så der dels kan igangsættes et efteruddannelsesseminar og
dels kan orienteres til DKK så autorisationen kan opretholdes.
Regionerne skal derfor gå hjem og indsamle oplysninger. DU vil snarest henvende sig til regionerne
for at indhente oplysningerne.






Det opfordres at regionerne lægger de aktive brugsprøvedommere på regionens hjemmeside
Konkret agenda til seminaret efterlyses i forbindelse med tilmelding, det vil give potenielle
deltagere mulighed for at vurdere indhold og værdi af seminaret
Ideer og emner efterlyses fra regionerne/brugsprøvedommerne
Erfaringsudveksling mellem dommerne hensigtsmæssigt
Så vidt muligt skal der findes en fælles linje i bedømmelserne

3.2. Brugsprøvereglement



Kunne der være ting der skulle laves om i reglementet
Er der ting der ses som problemer

3.3. Brugsprøvedommerseminar
Se ovenstående
3.4. Invitation og afholdelse af dommere, både danske og udenlandske.
Procedure for hvem der gør hvad når der er udenlandske dommere på markprøverne, (Overnatning
m.v.). Det er DU der inviterer eventuelle udenlandske dommere og aftaler deres transport. DU kan

efterfølgende spørge regionen om eventuelle billige overnatningssteder i regionen. Det er ikke op til
den enkelte prøveleder.
3.5. Indstillinger af nye dommere fra regionerne samt racerne.
DU efterlyser fortsat emner til dommeruddannelsen fra Regioner og Racer, der skal dog være fokus
på de faglige og menneskelige krav der stilles i ansøgningsskemaet, samt ikke mindst en realistisk
forholden sig til den almene anerkendelse der skal være i klubben for den enkelte ansøger. Dette er
ikke et punkt der kan undervurderes.


Vurdering af hvorledes antal hunde kan afvikles i forbindelse med
brugsprøvedommeruddannelsen, eksempelvis at antallet samles sammen over flere gange hen
over året. Der er regioner hvor det kan være vanskeligt at samle det ønskede antal hunde til
prøverne. DU vil vurdere på om reglerne kan tilpasses sådan at uddannelsen kan forløbe mere
smidigt.



Positive tilbagemeldinger fra det sidste startdommerkursus



Beskrivelse af vejen til at blive dommer fra DU i Retrieveren efterlyses, hvad skal der til for at
komme på startdommerkursus?. Østjylland har lavet egne interne regionsregler der stiller
minimumskrav til personer der starter på startdommerkursus

4. Information fra Markprøveudvalget
4.1. De store prøver UHM, RM
MU er ganske tilfreds med den måde diverse mesterskaber bliver tilrettelagt og afviklet på, men er
åbne overfor at Regionerne eventuelt kan aftale andet indbyrdes.
4.2. Arrangementsfri weekend, IWT 2014
DRK afholder IWT i Midtjylland i 2014, der er p.t. 95% sandsynlighed for at det bliver den første
weekend i juli. MU informerer når datoen ligger helt fast.
5. Eventuelt






AC tilbagebetaling til udenlandske medlemmers gebyr for aflyste prøver. Der følges op overfor
klubbens sekretariat.
Træningsudvalget bedes overveje hvorvidt det er muligt at få mere end 2 personer på de årlige
kurser. CC kunne referere at Midtsjælland i år har 5 personer med på grund af der ikke er nok
tilmeldte.
CS anfører at det er meget vigtigt at de grønne sedler fra brugsprøver sendt til kontoret sammen
med præmielister. Det bemærkes dog at når der er aspiranter med skal de grønne sedler sendes til
DU (p.t. Lars Nordenhof). Kopier af de grønne sedler kan erstatte originalerne sådan at disse
sammen med præmielisten kan sendes til sekretariatet.
CS efterlyser en fælles holdning til brugsprøvedommernes takst for kørsel. Regionerne må
koordinere dette i RKU

Referent Lars Nordenhof

