Referat af mødet mellem racer og Bestyrelse d. 10/9 2014 kl. 18.30 på Fraugde Fritidscenter.
Deltagere:
Bestyrelsen: HJL, CS, CTT, TJB
Labrador: Henrik Hansen (HH) og Peter Bloch (PB)
Flat: Kresten Henriksen (KH) og Christian Brix Søndergaard (CBS)
Golden: Birger Knudsen (BK) og Joe Christensen (JC)
Chesapeake: Johs. Poulsen (JP)
Curly:
Dagsorden:
1. Orientering fra bestyrelsen
a. Generel orientering om medlemstal/udvikling, RJK, valg, mv.
• Vedr. Overførsel af aner ved klubskifte – BE går videre til DKK.
• BE valg – vi ønsker gerne bud fra racerne – 2 medl. stiller ikke op til genvalg.
• Lejemål - vi leder efter et nyt lejemål til okt. 2015.
b. Kommende reglementsændringer - der arbejdes pt. på information om ændringer i
markprøvereglementet vedr. int. Regler, Flat’s ændrede championats regler, kryptorcide
samt præcisering om medlemskab.
CBS: bør vi ikke inviterer Nova Scotia?
BK: Pointerede endnu engang racernes ønske om at vinder kl. skulle kunne gennem
føres med uddeling af ck. ved under 10 startende hunde -sendes videre til MU for
opfølgning.
c. Tilskud til racerne – Bestyrelsen ønskede at race tilskuddet skulle tildeles efter en mere
gennemskuelig beregning evt. en fast % sats af medlems kontingent. PB påpeger at ’Årets
resultat’ er ukorrekte oplysninger (fejl ved lab. Og golden og dermed det samlede resultat).
BK: kan godt gå ind for forslaget, såfremt antallet af arrangementer ikke beskæres. PB: vi
skal nok se på at FLAT og CHES kunne bruge nogle flere penge. Johs: VI har ikke overflod af
penge, men vil gerne have en ’buffer’, racemøder holdes for private midler. BE fremsender
tydelig rammer/skema for forslag til tilskud – fremsendes efterfølgende. Racerne er
positive. Racerne går tilbage og tænker over fremtidige løsningsmodeller og returnerer til
BE.
d. Hvalpebog. Drøftelse om behovet for en hvalpebog og i så fald hvilket omfang. PB: bogen er
uddød og overflødig. En god ide med en vandskål, års medlemskab samt relevant materiale
om DRK. Enighed om dette forslag samt evt. suppl. på klubbens hjemmeside.
2. Bordet rundt:
CURLY: ikke deltagende.
CHES: Johs: er det nødvendigt med A-dommer for at dømme en WT? MU besluttede med
udgangspunkt i tidligere erfaringer, at der skal være en A-dommer som er gået hele vejen. BE tager
den til DU. Har haft 2 arr. Med god deltagelse. Jylland er lidt bagefter men på Sjælland går det godt
deltagelse i aktiviteter. Kommende Åben A prøve i efteråret. Maj 2015 B prøve samt udstilling som
ønskes i trekants-området. En stor udfordring at få ejerne til at bruge deres ches til andet end jagt.

Vi skal på næste møde snakke om ny hjemmeside da DRK’s side ikke lever op til vores krav. Den er
rodet og umulig for brugerne at finde rundt i, mangelfuldt at racerne ikke selv kan ligge ind på egne
sider.
FLAT: Godt samarbejde med Golden. Har haft 2 weekend arrangementer med godt fremmøde 3550 hunde på udstilling og markprøve samt diverse WT. Ønsker gerne eget log.in til klubbens
hjemmeside da opdatering og vigtige beskeder tager for lang tid.
Golden: Et travlt år med mange arrangementer, flere hunde på arr. End i 2013. 4 WT’er i 2014.
Afholdt vores første uoff. DM med WT – en god oplevelse. På kommende A-prøve er der stadig
ledige pladser. Har valgt at adskille prøve og udst. Og har god erfaring hermed. Vores aktiviteter
bliver positivt modtaget og vores nye medlemmer er glade for at de får en god indføring i klubben.
2015 byder på Nordisk mesterskab i vinderklasse for hold. God erfaring med at benytte svenske
markprøve dommere. Måske vi skulle kigge til om de tyske kunne bruges… men generelt vil golden
gerne anvende flere udenlandske dommere og gerne i samarbejde med DRK.
Mangler opfølgning på minimums alderskrav – fra sidste møde i marts.
LABRADOR: Afholdt 2 medlemsarrangementer om sundhed (gentest og bevægelse) Vil gerne
myterne til livs om gentest og vil gerne slå endeligt fast, at en god hund er ikke kun en god hund,
fordi den er testet fri. Har afholdt 1 dobb. Udst. I Hasmark – godt besøgt og fået stor ros for
planlægning m.m. 1 WT med lavt deltager antal (anden B- prøve rykket til denne weekend). 1 Bprøve – der var ok. Et godt sommerarr. med WT samt træningsarr. med 2 irer. 4
kvalifikationsprøver i 2014. Lab. Arbejder på et forslag til årsmødet under titlen ”anvendelse af vildt
på prøver…” Herefter følger en interessant debat. Mener der kunne være behov for en justering af
Kval. Prøven og/eller udførelse af vejledning af bedømmelserne (denne ligger hos racerne).
3. Sundhed
a. Registrering af albueresultater før 12 mdr. Det er ønsket at hunde der opereres eller klinisk
undersøges og får konstateret AD, kan registreres. Det siges at andre racer får dette
registreret – hvordan?
b. Ændring af farvebetegnelse (skrivelse fremsendt til racerne).
4. Aktiviteter
a. Koordinering af A-prøve/markprøver –
• BE appellerer til racerne at koordineringen af prøverene – primært af hensyn til
fordeling af dommere, skal koordineret i RKU. JC: En mulighed kunne være brug af
udenlandske dommere.
• Det er ønsket at den ordførende dommer (gælder kun vinderklasse!) også er nævnt
som ordførende dommer på listen – og dette skal praktiseres og efterleves. CBS:
man kan også skele til at anvende begrænsning på deltagerantallet, ofte får
dommerne for mange hunde – det er ikke godt for nogen parter. BK: En mulighed
er også at begrænse så når man har 2 x beg. Skal man videre til åben osv. HJ
pointerede at ønsket om at fjerne begrænsningen på antal start muligheder i
begynder kl. blev gennemfør efter netop indstilling fra Golden.

b. Antallet af racearrangementer – ønsket om at vi i DRK får en bedre planlægning og
koordinering af racearrangementer og prøver generelt, så vi ikke slider vores (få) dommere
op, undgår at belaste områder og hjælpere maximum etc. Drøftelsen tages på kommende
RKU møde. BK: foreslår at racerne koordinerer så vi evt. kan bruge samme dommere på
samme weekend. HJ påpegede at Golden og Flats arrangements antal begynder at gå ud
over DRK både økonomisk og som opfattelse af samlet klub. BK mente at netop antallet af
race arrangementer holdte golden ejere inde i DRK da de ikke benyttede de fælles tilbud.
c. Tripplearrangementer – et racearrangement er for at lave et arrangement for egen race. Der
appelleres til at kommunikationen skal ud FØR vi sætter alle sejl, så vi bliver bedre som en
hel klub. Vi skal bruge de muligheder og midler der er til gavn for alle. Alle kan holde et
trippelarrangement. Hvis alle racer (eller regioner) holder ubegrænset prøver, vil det
formegentlig skade den samlede klubs økonomi BK: foreslår at racerne må betale aflade til
DRK om nødvendigt. Johs: Har ikke et ønske om særskilt raceaktivitet, da det vil skade de
små racers mulighed for deltagelse. CBS: anbefaler at regioner også spreder deres
aktiviteter. CS: der er forskel på bidraget til regionerne afhængigt af hvem der afholder
arrangementet (racerne/DRK). Johs: gi’ det du selv ønsker at modtage – det er det en klub
har brug for.
d. Dommerpåsætning (DU) – se punkt 4.a
5. Næste møde onsdag d. 11. marts 2015.
6. 6. evt. BK: forslag til ’betalings gate way’ på klubbens hjemmeside – kunne være en indtægtskilde
for DRK. BE går videre med information herom.

