Mødet mellem DRK, Racerne, MU og DU den 16.03.2016 på Fraugde Fritidscenter
Fremmødte
Bestyrelsen: Steen Ludvigsen (SL) Gert W. Knudsen (GWK) Charlotte Thomsen (CT) og Connie Svane (CS)
Dommerudvalget(DU): Thomas Plamboeck (TP), Lars Nordenhof (LN)
Markprøveudvalget (MU): Keld Jørgensen (KJ), Jimmy Henneberg (JH), Charlotte Rasmussen (CR)
Golden: Birger Knudsen (BK), Joe Christensen (JC)
Chesapeake Bay: Judith Sørensen (JS), Johnny Sørensen (JOS)
Flatcoated: Christian Brix (CB), Anette Jakobsen (AJ)
Curly: Jens Jensen (JJ), Anja Westerman (AW)
Labrador: Peter Bloch (PB), Gitte Roed (GR), Cecilie Hamming (CH)

SL bød velkommen, og bad racerne om eventuelt kommentarer om de 3 medlemsmøder.

CB syntes det var ok og vi bare skulle komme videre hurtigst muligt, det samme sagde BK og PB. KJ vi skal finde ud af
hvad vi er enige om, og skal vi eventuelt lave et nyt reglement.
Racerne er enige om at det er MU der har bolden, men selvfølgelig i samarbejde med racerne, DU og regionerne.
KJ spørger om racerne mener at vi skal ændre på reglementet, eller kan vi reducere på anden måde. Hvad er vores
mål.
PB vi har ikke noget ønske om at ændre reglementet, men der skal måske bare skæres ned. Vi vil bare gerne være på
forkant med eventuelle ind blanding udefra. Labrador har talt om man kan afholde nogle prøver, f.eks om sommeren
helt uden vildt, hvor vildtet ofte bliver af en meget ringe kvalitet, p.gr. af varme, dræbersnegle, hvepse og myrer.
CR vi skal komme i gang med hvad vi skal gøre. Racerne har vel gjort sig nogle tanker om en køreplan.
SL vi kan vel alle blive enige om at vores nuværende system fungerer udmærket.
CB enige i at vi skal have startet det op, og sat nogle d.d.
KJ spørger i forhold til de ca. 10.000,‐ stykker vildt der bliver brugt på års basis i dag, hvad er realistisk at man skal
bruge fremover.
Man kan jo reducere i klasserne på andre måder. Hvor mange stykker vildt skal der f.eks hentes i det frie søg.
BK mener at vinderklassen kunne gå helt over på dummyer.
JS spørger om en tidslinje hvornår skal vi nå vores mål.
SL mener ikke man kan sætte så langsigtede mål.
KJ vi skal holde fast i det vi er enige om, der skal være vildt til træning, og vildt til prøver, men hvor meget og
hvordan.
Der har været nedgang i B. prøver og dermed flere WT, så det har givet et mindre forbrug af vildt i forvejen.
JOS man kan bruge dummyer på vandet, men KJ så skal man ændre reglementet.
BK havde et forslag med i Vejle, man kan lave en vildtprøve som skal bestås, og derefter kun dummyer.
KJ men det er igen en ændring i reglementet.

JJ vil gerne kunne være på forkant med eventuelle nedskæringer, så man kan tage hensyn i indkøb af vildt i regioner.
CT hører vi siger at vi er meget enige, men det vigtigst at vi kommer i gang og det bliver meldt ud i god tid.
BK mener tallet på årsbasis er højere end 10.000,‐ stykker vildt.
CB vi skal i gang inden næste sæson 2017, og så evaluere på det. 1 år må være rimeligt, mere skal det ikke være.
KJ mener der skal noget sparring, med DU, racerne og regionerne.
JJ mener at alle racer skal være repræsenteret, og det man når frem til, er en demokratisk beslutning.
KJ der har været en demokratisk høring, og kunststykket er at nå et mål, som så mange som muligt kan være tilfreds
med.
PB mener vi skal komme med et kompromis, hvor så mange som muligt er tilfredse. Og vi når et mål vi alle kan leve
med.
CB reglementet er som det skal være: reglementet er vi enige om, det er vejledningerne osv. det er vejledningerne
der skal rettes til, og derefter evalueres.
Der var almindelig enighed om at den kommende opgave er vanskelig. Der skal navigeres inden for de yderpunkter
som blev fremført på medlemsmøderne. Opgaven består ikke i at alle skal være tilfredse, men i at gøre så få som
muligt utilfredse.
Slutteligt blev det aftalt at MU fortsætter som tovholder. MU skal udarbejde et opæg til mulige ændringer i
vejledningerne som har det sigte at nedsætte antallet af anvendt vildt på vores prøver. MU forholder sig ligeledes til
vildt anvendt i træning. MU ønsker at racerne indrapporterer vildtforbruget ved årets udgang.
Racerne kan indsende konkrete overvejelser og forslag til MU. Racerne har en dead‐line frem til 15. april 2015 til at
indsende deres bidrag.
MU har dead‐line frem til umiddelbart efter sommerferien til at udarbejde deres oplæg.
MU’s oplæg fremlægges til kommentar og mulig revision blandt racer, DU, regioner og Bestyrelse umiddelbart efter
sommerferien.
Kort pause med kage.
SL lagde ud med at sige at racerne ikke overholder det antal prøver som der er aftalt.
BK og JC mener ikke det er et problem at racerne holder for mange prøver.
KJ man skal ikke have fortrin fordi man har en bestemt race, der skal være lige antal prøver for alle.
JS mener ikke det går ud over de små racer, og CB er enige om at der skal holdes det antal prøver som racerne vil, og
de sørger jo selv for areal og hjælpere.
Golden, flat, curly og ches vil ikke lægge sig fast på nogen bestemte weekend.
JC syntes ikke de holdes for mange prøver.
KJ påpeger at der for nuværende ikke bliver overholdt. Og vi skal have nogle aftaler på plads.
Vi lukkede diskussionen med enighed om at føre til referat, at gældende fra 2017 kan racerne afholde 2 B prøver, 3
WT og 2 Vinder A. Labrador kan dog afholde 4 Vinder A.
JC påpegede at det ville være ønskværdig med flere A prøver på Sjælland.
CR fra MU medgav at man kender ikke alle terræner, så hvis nogle racer har kendskab til nogle steder man kan
komme ind med nogle prøve bør de henvende sig til MU. MU vil sætte pris på at racerne hjælper med terræn‐
Med hensyn til åben A, skal vi holde dem alle åbne for alle racer.

Faste weekender for racernes WT og B prøver:
Skal vi have 2 faste weekender, som kun er for racerne.
PB tænker man skal holde 2 weekender åbne og derefter eventuelt koordinere.
LN mener det ville være rart hvis vi havde de faste weekender. Og det kan være lidt af en udfordring at få dommere
nok.
Alle tilsluttede sig at det blev ført til referat at:
De 2 sidste weekend i april forbeholdes til raceweekend.
De 2 sidste weekender i august forbeholdes til raceweekend.
PB vi skal sørge for at RKU også skal orienteres.
Hilsen Connie

