Årsberetning 2014
Raceledelsens årsberetningen for 2014:

Valget 2013
Ved valget til raceledelsen i 2013 blev Annette Jakobsen og Christian Brix
Søndergaard genvalgt ved fredsvalg.
Suppleanter blev valgt på racens årsmøde:
1. suppleant blev Bjarke Buur Røjgaard
2. suppleant blev Dot Preil
Raceledelsen ved ikke, hvordan manglende opstilling af kandidater skal tolkes,
men umiddelbart er der vel kun to muligheder – enten er medlemmerne tilfredse
med raceledelsens arbejde eller også mangler der ”kampånd” hos vores
medlemmer.
Raceledelsen vil under alle omstændigheder gerne opfordre både jer, der er mødt
op på årsmødet samt resten af medlemmerne til at melde sig fremadrettet, så I
kan være med til at præge racens udvikling og retning.

Raceledelsens konstituering
Formand: Christian Brix Søndergaard
Næstformand: Jesper Hvidt Mortensen
Kasserer: Annette Jakobsen
Sekretær: Kresten Henriksen
Medlem: Susanne Tillge
Begge suppleanter har deltaget aktivt på vores møder.

Mødeaktivitet
Raceledelsen har afholdt 3 face-to-face møder.
Herudover har racen været repræsenteret ved 2 møder med de øvrige racer og
DRK’s bestyrelse samt på 1 møde med regionerne.
Desuden skal vores samarbejde med Golden fremhæves. I år er det blevet til
samarbejde om 4 WT´er.
Et flertal i raceledelsen besluttede at støtte op om forslag fra Raceledelsen for
Labrador til DRKs generalforsamling vedrørende anvendelse af vildt på klubbens
B-prøver.
Forslaget opfordrer MU, DU og bestyrelsen til at undersøge, om brugen af vildt på
B-prøver med fordel kan begrænses. Begrundelsen for dette forslag er bl.a. det
etiske i brugen af meget vildt samt at anvendelse af vildt i alle klasser ligeledes
er begrænset i både Norge og Sverige.
Jeg vil sige tak til den øvrige raceledelse for nogle gode og konstruktive
diskussioner. Debat og meningsudvekslinger er en god måde at flytte ting på.

Aktiviteter
Vi har haft et højt aktivitetsniveau.
Det blev bl.a. til:






2 B-prøver
4 WT´er
2 udstillinger
2 A-prøver (1 åben A og 1 vinder A)
Fællestræning – forår og efterår

Racearrangementer
Vores forårsarrangement blev afholdt den 20. og 21. april.
B-prøven blev afholdt den 20. april på Faurskov med John Enghoff som
prøveleder. Dommere var Anders Mølgaard, Kaj Falk Andreasen og Boye
Rasmussen.
Der blev ligeledes afholdt kvalifikationsprøve. Christian Brix Søndergaard dømte
både eksteriøret samt arbejdsdelen.

Udstillingen blev afholdt dagen efter ved Tarup-Davinde. Dommer var David
Bellamy (UK), udstillingsleder var Christian Brix Søndergaard.
Efterårsarrangementet blev afholdt ved Stenlille den 30. og 31. august.
Udstillingen blev afholdt den 30. august med Birte Bjørn som udstillingsleder og
dommer var G. Gwilliam (UK)
Markprøven om søndagen blev lidt af en udfordring idet prøvelederen var nødt til
at finde nyt terræn fredag aften. Det lykkedes, tak til Jane Dam som prøveleder.
Dommere var Bent Muller, Carsten Andersen, Christian Brix Søndergaard og Jan
Hansen.
Der blev ligeledes afholdt kvalifikationsprøve. Susanne Tillge dømte eksteriøret og
Kresten Henriksen dømte arbejdsdelen.
På begge racearrangementer var Flatshoppen igen fysisk til stede.
Tak for indsatsen til Flatshoppen.

A-Prøver
Der er blevet afholdt 1 Åben A og 1 Vinder A
Åben A blev afholdt på Torbenfeldt den 21. december med Kresten Henriksen
som prøveleder og Jan Hansen som dommer.
Desværre var her lidt for få fugle, så ingen kunne opnå præmiering.
Vinder A blev afholdt på Maltrup den 8. november, med Mickey Kofoed Jensen
som prøveleder og Lars Mertz og Flemming Roed var dommere.
3 blev placeret - men uden CK.

Fællestræning
Her skal lyde en tak til dem, der har trukket læsset de forskellige steder.

Racedyst
Der var tilmeldt hold til racedysten både i Jylland og på Sjælland.
Holdet i Jylland blev nr.3 med 82 point efter Golden med 87
point og Labrador med 90 point.
Jyllandsholdet bestod af:
Birkebo Diamon Albert/ført af Anette Larsen
Thaismuldertasja/ført af Erik Stampe
Bromerholm’s A Black Jade/ført af Jesper Bromerholm
Birkebo Jeffedi Zoya/reserve- Annemette Æbelø
Tovholder i Jylland var Anette Larsen.

Holdet på Sjælland blev nr. 3 med 74 point
Sjællandsholdet bestod af:
Funnyflat´s Delta/ført af Anne-Marie Jersin
Tavlsborggårds Fenya + Quills Without Hesitation/ført af Kresten Henriksen
Tovholder på Sjælland var Kresten Henriksen
Tak til alle deltagerne for at vise vores race ved disse arrangementer

WT
Det blev til 4 WT´er og alle blev afholdt i samarbejde med Golden.
1. WT blev afholdt i Kulsø, prøveleder var Kurt Vium, dommere var Jon Andersen,
Gitte Roed og Peder Riemenschneider
2. WT blev afholdt i Frederikssund, prøveleder var Joe Christensen, Dommerene
var denne gang fra Sverige Jane Stihl, Per-Anders Norling og Isac Traffe
3. WT blev afholdt i Stenlille, prøveleder var Palle Ingemann, dommere var
Flemming Roed, Bent Muller og Hanne Søndenbroe
4. WT blev afholdt i Hønning Plantage, med Birger Knudsen som prøveleder og
følgende var dommere: Finn Mikkelsen, Marianne Ankjær og Kresten Henriksen.
Der var god tilslutning på alle arrangementer.
Vi havde, som vi plejer også uofficielle klasser på alle dage.

Nordisk Mesterskab
I weekenden den 18. og 19.oktober blev NM for Flatcoat afholdt i Sverige.
Vi havde 4 deltagere med
.
.
.
.

Hans Jørgen Bilstrup med Munkhaven Almo Thyra
Lisa Nørgaard Poulsen med Munkhavens Esther
Per Rethmeier med Svalegårdens Naja
Ole Munch Petersen med Flathounds Everlasting Flame

Hans Jørgen Bilstrup med Munkhaven Almo Thyra blev individuel nr. 4.
Danmark sluttede sidst i holdmesterskabet.
Raceledelsen afholdt udgiften til anmeldelsesgebyret.
Næste år afholdes NM i Norge.

Champion
Racen har i 2014 fået følgende nye champions:
DKCH Hegnets Art by Pablo Picasso
DKCH Starworkers Prince Charming

Årets hunde 2014
Årets Flatcoated: Pearly Coat Huckleberry Pie
Årets Flatcoated på udstilling: Starworkers Legend Continues
Årets Flatcoated på markprøve: Jiggers Tarka Tjakka

Opdrætterudvalg
Særskilt beretning samt referat fra Nordisk Avlsrådsmøde 2014.

Status
Antallet af stambogsførte hvalpe har været 150, hvoraf 14 hunde var importeret.
En meget drastisk nedgang i forhold til 2013, som var på 246, hvoraf 12 var
importeret.
Antal medlemmer er 438 mod 477 i 2013, så atter i år en medlemsnedgang som i den øvrige klub.

Hjemmesiden
Racens egen hjemmeside har nu fungeret i et år og ifølge hjemmesidens statistik
har vores hjemmeside i gennemsnit pr. måned haft 1085 danske besøgende.
Herudover er vores hjemmeside blevet besøgt af både Norge, Sverige, Finland og
Tyskland.
Hjemmesiden har fået oprettet en hjælperliste, hvor medlemmerne kan tilmelde
sig, hvis de ønsker at være hjælpere på racens arrangementer.
Vi vil løbende forbedre hjemmesiden, men opfordrer samtidig medlemmerne til at
være aktive med indlæg og billeder fra de enkelte arrangementer, så hjemmesiden på den måde kan blive mere levende. Dette er ligeledes gældende for
Retrieveren.

Hjemmesiden har i begrænset omfang været benyttet til omplacering af Flatcoat,
hvilket tilsyneladende skyldes at Flatcoat i højere grad omplaceres via de sociale
medier.

Afslutningsvis for 2014
Raceledelsen vil gerne takke alle, som har gjort en indsats for at sikre gennemførelsen af de mange arrangementer og forskellige tiltag.
Uden hjælpere - ingen aktiviteter, uden deltagere - ingen at lave aktiviteter for.
Vi ønsker derfor at takke hjælpere, instruktører, dommere, terrænværter,
prøve- og udstillingsledere, DRK’s sekretariat, sponsorer, webmaster samt alle,
der har repræsenteret racen i en eller anden sammenhæng i årets løb.
Sidst, men ikke mindst ønsker vi at takke alle, der har deltaget og støttet op om
de forskellige aktiviteter.

Fremtidige aktiviteter 2015
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den

1. februar 2015 - Årsmøde
22. marts 2015 - Working Test i Jylland
18. april 2015 - Racearrangement - Markprøve-B - Fyn
19. april 2015 - Racearrangement - Udstilling - Fyn
6. juni 2015 - Uofficiel Working Test & Skue - Fyn
27. juni 2015 - Working test - Sjælland
29. august 2015 - Racearrangement - Udstilling - Sjælland
30. august 2015 - Markprøve-B - Sjælland
13. september 2015 - Working test - Jylland

og forhåbentlig flere Åben A og Vinder A

