Jeg hedder Jørgen Falk og stiller op til raceledelsen for flatcoated retriever.
Jeg har sammen med min kone haft flatcoat i 7 år. Vores første flatcoat
førte os ind i retrieververdenen - og ikke mindst jagtverdenen.
For syv år siden havde jeg ikke forestillet mig, at jeg i dag skulle gå til
hundetræning, gå til markprøver, gå på jagt (hverken som skytte eller
apportør) eller være opdrætter.
Nu har vi fordoblet vores hundehold og har to flatcoats - mor og datter.
Jeg har de sidste 4 år siddet i regionsledelsen for DRK-Midtsjælland – men
er netop trådt ud af denne i forbindelse med seneste årsmøde.
Min tilgang til foreningsarbejdet er, at jeg fundamentalt tror på samarbejde på tværs. Dette uanset om
det er på tværs af racer eller på tværs af interesser inden for racen. Her tænker jeg på forskellige
fagligheder som f.eks. markprøve, udstilling, spor, lydighed – og ikke mindst en velstimuleret
familiehund. Jeg mener, vi i racen har behov for både at tilgodese bredden og eliten – der er ingen af
disse som kan eksistere alene.
Jeg vil arbejder for at samle vores medlemmer om fælles aktiviteter med og om vores hunde. Jeg har
med stor fornøjelse deltaget i flere af racens træningsweekender og racearrangementer. Og kan med
glæde se, at raceledelsen for nyligt har slået aktiviteter som trænings uofficiel Working Test og et
sporarrangement op. Sådan nogle arrangementer synes jeg er vigtige, og dem vil jeg gerne være med til
at fremme. Det vigtige for mig er, at vores hunde bliver brugt – og mindre vigtigt om disciplinen er den
traditionelle retrievertræning eller en familiehundetræning, hvor også retrieverens naturlige lyst til at
hente og bære også bliver dyrket.
Vi følger ikke alle den slagne vej til retrievertræning. Vores gik f.eks. via agility og almindelig
lydighedstræning i en familiehundeklub. Men jeg håber, at vi kan hjælpe flere på vej, ved at tilbyde flere
forskelligartede aktiviteter. Vi bruger selv vores hunde på jagt, ligesom jeg hygger med dem på
markprøvetræning, mens min kone især træner schweiss- og vildtspor som sport med dem. Men vigtigst
af alt er de velfungerende familiehunde.

