Referat af mødet mellem racer og Bestyrelse d. 12. marts 2014 på Fraugdegaard
Deltagere :
BE: TB, CS, LLR, HJL, SL
Labrador: Henrik Hansen og Connie Svane.
Flat: Kresten Henriksen.
Golden: Joe Christensen og Birger Knudsen.
Chesapeake: Johs. Poulsen.
Curly: Anja Westermann.
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden. Punkt 7.g Forslag til at skabe synlighed tilføjes.
1. Orientering fra bestyrelsen
a) Formandsmødet i DKK – var rigtig godt. Fokus på hundeloven.
• Ny fødevareminister Dan Jørgensen, har DKK forsøgt at få ham i tale –dog uden held.
• Stambogsstatistik er stabiliseret – dog lidt laver i 2012 end 2013.
• FCI- stor majoritet fra østlandene som bevirker beslutningsprocessor, så der kan
muligvis være ændringer på vej.
• Specialklub håndbogen - der er foretaget ændringer (der dog ikke vedrører DRK
synderligt).
• DKK instruktøruddannelse- Nu er der nye og bedre muligheder vedr. uddannelse,
bl.a. vedr. Hundekørekort. Det kunne være en god ide for vores træningspladser at se
på mulighederne herfor. BE og TU arbejder videre hermed.
• ’Skyd ikke hunden’ og andre videoer som DKK har lavet -Anbefalelsesværdigt at se
dem.
• Halekupering – der pågår en dialog herom.
• Kort info om samarbejdende organisationer herunder Spaniels og RJK.
b) Ved deltagelse ved vores prøver i DRK, forudsættes det, at danske ejere og danskejede hunde
har DRK medlemsskab.
Ved A-prøver- gælder samme regler for danske førere og danskejede hunde. Udenlandske
prøvedeltagere kan deltage mod dobbelt prøvegebyr såfremt de er anerkendt af udenlandsk
godkendt FCI klub.
c) RJK har stemt ja til samarbejde vedr. stambogsregistrering i DKK. Det medfører at de får FCI
stambog men RJK bliver ikke specialklub – der kan kun være én specialklub og det er DRK.
Dommere i DRK er FCI godkendt via DKK, det er RJK’s dommere ikke, så en udmeldt, men
tidligere DRK autoriseret dommer, bliver ikke automatisk autoriseret dommer ved
genindmeldelse i DRK. Det vil være muligt med medlemskab i både DRK og RJK. Der er ønske
om at der i næste nummer af Retrieveren bringes en opdateret information om hvor i
processen vi befinder os.
d) Hvalpepakken/Hvalpebogen - der har været fremsat ønske om mere aftryk fra racerne i den
kommende udgave. Kopi af indholdsfortegnelse udleveres til gennemlæsning og racerne skal
melde tilbage til LLR hvor og hvordan de ser egen race bidrage. Deadline 1. juni 2014.

2. Bordet rundt – ambitioner og mål.
• BE: økonomi, medlemstal, Hvalpebogen, IWT2014 struktur og organisering af BE arbejdet.
• Curly: Medlemstal, arrangementer generelt herunder træf med udlandet, fremgang i avlen
tegner godt.
• Lab: Vil holde samme niveau på WT, økonomi herunder mødeudgifter og struktur,
medlemsmøder pt. med fokus på sundhed, 2 x Dobbelt arrangementer med prøver og
udstillinger. Årsmødet ønsker bedre fremmøde.
• Flat: Bibeholder samme aktivitetsniveau med Golden som i 2013. Fokus på økonomi.
• Chesapeake: stor deltagelse til årsmødet. Fokus på flere træningsmuligheder – kører godt på
Sjælland. En amerikansk markprøve i maj, dobl. WT og Udstilling i august samt A prøve på
Knuthenborg. Erhverve flere medlemmer bla. via træning.
• Golden: Samme niveau som 2013 med masser at tiltag og aktiviteter til medlemmer – nu
med DM i uofficielle mesterskaber. Forsat godt samarbejde med FLAT. Erhverve nye
medlemmer ved uoff. WT -også for hvalpe. Økonomi. En opgave at få løst hvorfor folk
vælger at prioriterer racespecifiktræning frem for træning DRK regi.
3. Racernes indflydelse på udviklingen i DRK (Golden).
Golden fremlægger at DRK er blevet for topstyret og derfor taber vi medlemmerne. Det bør noteres
at hvalperegistreringerne over en årrække er faldet med 28% og medlemstallet med 21%. De fleste
begrundelser for udmeldelse er funderet i manglende artikler og aktiviteter for ’familiehunden’.
Der er en oplevelse af at alt for mange problemer som kan løses i et mindre regi, sendes til toppen
det vil være at foretrække at de løses i respektive og rette udvalg/region. Det opfordres stadig fra
BE at der fremkommer repræsentanter fra racerne der tilbyder sig til eks. udvalg – i løbet af 2013 er
der ikke modtaget ét eneste forslag til kandidater. Forslag er stadig velkomne. FLAT og Golden
udtrykker at de har en opfattelse af at DRK vil kvæle de små racer.
Der er et stort ønske om at kravet om min. deltagere ved udgivelse af Certifikat ændres – BE
emnet med tilbage til DU og MU
4. Racernes tilskud (FLAT).
Utilfredshed med måden tilskuddet fordeles og administreres. BE har tidligere (2013) beklaget at
timing var uheldig. Tilskuddet i år er reguleret på samme vis som sidste år – det er dog ikke hvad
der er beskrevet i det fremsendte. Der må foreligge en fejl som BE kigger på og vender tilbage.
CHES pointerer at der kan opstå et problem i, at de små racer selv skal afholde udgifter til møder.
5. Hjemmeside og Facebook.
Forespørgsel fra racer til log in til afgrænsede sider. BE har undersøgt med DanaWeb og de
meddeler at opgaven kan løses for ml. 80-100.000 kr. så dette bliver, for nuværende ikke muligt.
6. Klagevejledning.
Info og gennemgang af baggrund for tiltag om klagevejledning. Opbakning bordet rundt om at BE
arbejder videre.

7. Sundhed
a) Kryptorcide hunde. Der er fra alle racer enighed om, at Kryptorchide hunde skal have lov at
deltage. Et forslag; ny rubrik på Brugsprøvebeviset der kan afkrydses om hunden har begge
testikler. I så fald hunden er kryptorcid, får dommeren til opgave, at informere om videre
forløb og tiltag ved ønske om fortsættelse i prøve systemet. Der er enighed om at
kryptorcidstatus skal fremgå på Hundeweb i DKK.
b) Registrering af albueresultater før 12 mdr. (lab). Har haft flere tilfælde hvor hunde er
opereret på albuerne før 12 år og oplever at DKK ikke vil forholde sig til dette. LAB ser det
som yderst relevant at får overblik over de mange syge hunde der ikke indgår i statistikken.
Det foreslås at LAB arbejder videre og sender oplæg til BE.
8. Aktiviteter
a. Koordinering af A-prøve/markprøver (MU/DU). - MU og DU ønsker at alle A prøver skal være
åbne for alle racer. Racerne var ikke interesserede i denne løsning.
b. Antallet af racearrangementer (MU/lab) . - LAB oplever at folk undrer sig over at LAB ikke
holder flere prøver- set i forhold til andre racer. Der er et ønske om at vi får en fælles
holdning til hvor mange prøver racerne afholder for at skabe lige muligheder.
c. Dommerpåsætning (DU) foreslår at DU koordinerer dommere på alle officielle prøver. Dette kan eks. hjælpe på problematikken omkring manglende dommere – en problematik
der også blev frembragt på generalforsamlingen 2014. Forslaget kan understøtte at DU/DRK
kan sikre, at det er kvalificerede dommere da DU vil sikre at alle dommere får muligheder
for at holde deres dommergerning i udvikling. Det skal bemærkes at de kommende MUS
samtaler skal sikre udvikling hos dommerne. CHES, FLAT og GOLDEN ønsker at udvælge
egne dommere og kan ikke acceptere forslaget. Curly kan acceptere forslaget. Der er fra
racerne udtrykt stort ønske om at racerne høres i processen.
d. Prøvelederkursus (MU).
e. Sporprøver – udgår.
f. Fuldbrugsprøven – forslaget har tidligere været fremme; først ved Generalforsamlingen i
2013, herefter lagt ud til Bestyrelsen som lagde det ud til racerne, der enstemmigt meldte
tilbage, at man for nuværende ikke ser at der er ønske eller behov for forslaget. Racerne går
hjem igen, tjekker evt. referaterne og melder ind til BE – deadline 1. juni 2014. Måske man
skulle kalde den for yo-yo- prøven 
g. Forslag til at skabe synlighed omkring klubben. -Reklame hos eks. dyrlægerne.
9. Hundens dag i Tivoli – kommer pr. mail.
10. Evt. CS gør igen opmærksom på at Racernes beretninger savnes på hjemmesiden og disse bør i
øvrigt ligge offentligt tilgængeligt inden årets generalforsamling.
11. Næste møde. D.10.sept. 2014.

Bemærk: Ulla er sygemeldt det næste stykke tid – kontakt derfor Connie. Ved møder på
Fraugdegaard skal man (som altid) selv sørge for oprydning.
Ref. Tina Bjerre

