Årsberetning 2012
Her følger årsberetningen for 2012

Valget 2011
Valget i 2011 Her blev Jesper Hvidt Mortensen valgt og Annette Jakobsen blev 1. suppleant
På racens årsmøde blev 2. suppleanten valg:
2. suppleant Annika Christiansen

Raceledelsens konstituering:
Formand: Christian Brix Søndergaard
Næstformand: Kresten Henriksen
Kasserer: Jesper Hvidt Mortensen
Sekretær: Randi Pedersen
Medlem: Anette Nielsen
Lige efter årsmødet trak Anette Nielsen sig og 1. suppleanten Annette Jakobsen kom i raceledelsen og fik
post som menigt medlem.

Mødeaktivitet:
Raceledelsen har afholdt 4 face-to-face møder samt 3 telefonmøder.
Herudover har racen været repræsenteret ved 2 møder med de øvrige racer og DRK’s bestyrelse samt på 2
møder med regionerne.
Det er på disse møder, at vi føler at racerne indflydelse på egen race er blevet indskrænket. DRK´s MU
har lavet retningslinier hvor mange WT og A-prøver vi må afholde, og hvis vi ikke selv kan fylde op på Aprøverne skal pladserne tilbydes klubben. Racerne må heller ikke afholde træninger, kun træningstræf.
Desuden har vi været til forhandling med DKK ang. racens avlrestriktioner, dette møde resulterede i at vi
fik vores restriktioner lavet om til anbefalinger pr. 1.1.2013.
Jeg vil sige tak til den øvrige raceledelse for nogle gode og konstruktive debatter. Debat og
meningsudvekslinger er en god måde at flytte ting på.
Specielt tak til dig Randi, du har lagt et stort arbejde i raceledelse de forgangne år som webmaster og
sekretær. Du har valgt ikke at genopstille, det er jeg meget ked af. Men du fortsætter heldigvis i racens
opdrætterudvalg.

Aktiviteter :
Racearrangementer
Racen afholdt forårsarrangementet i region Nordsjælland den 14. og 15 april..
Udstillingen blev afholdt i Frederikssund med Charlotte Lia som udstillingsleder og dommer var Roger
A. Millbanks (UK). Der var god tilslutning på begge dage. Markprøven og kvalifikationsprøve blev i
Teglstrup Hegn med Gert Jensen som prøveleder. Dommere var Flemmning Nøhr, Kresten Henriksen og

Hanne Søndenbroe på markprøven. Kresten Henriksen og Hanne Søndenbroe dømte
kvalifikationsprøven. Randi Pedersen og Berit Lybecker stod for aftenarrangementet.
På forårsarrangementet blev racens årspokaler for 2011 uddelt:
Årets Flatcoated retriever blev Sort Guld Nasdaq Technilogy Index
og Årets udstillingshund blev Starworkers Legend Continues.
Racens efterårsarrangement blev afholdt ved Jels med udstilling om lørdagen og markprøve om
søndagen, vejret var ikke det bedste, det styrtregnede begge dage.
Markprøven og kvalifikationsprøve blev afholdt i Jels skovene med Arne Christensen som prøveleder.
Dommere på markprøven var Gitte Roed, Kaj Jørgensen og Anders Mølgaard. Gitte Roed og Kaj
Jørgensen dømte kvalifikationsprøven. Stor tak til vores terrænvært Naturstyrelsen Vadehavet.
Der var rigtig godt fremmøde både til markprøve og kvalifikationsprøven
Udstillingen blev holdt på Jels Voldsted med Birte Hansen som udstillingsleder og som dommer.Shirley
Oxford fra England
Aftenarrangement stod Christian Brix Søndergaard for, og vi havde valgt at raceledelsen gav maden ,
der var god deltagelse, så det vil racen fremover give.

A – prøver
Der blev afholdt 1 Åben A prøve i Præstø, med Øivind Kaas-Larsen om prøveleder.6 hunde deltog. Dommer
var Gitte Roed
Tak til jagtkonsortiet ved Præstø.
I år havde vi også en vinder A på Sjælland, nærmere på Torbenfelt, tak til Kresten for at have skaffet den
vinder A. Jan Hansen var prøveleder og dommere var Valdemar Brøgger og Johnny Henriksen.
10 hunde deltog og der var 4 placeringer. Tak til jagtkonsortiet Jettesminde for at vi måtte være med.
Vores vinder A på Faurskov blev afholdt i januar. Der var 10 deltagere og 2 hunde blev placeret begge med
CK.
Prøveleder var Christian Brix Søndergaard og dommere var Kaj Jørgensen og John Juel Pedersen.
Tak til skytte Claus på Faurskov.

Træningstræf.
Træningsdag i Kulsø den 7. april, hvor 14 hunde deltog. Som instruktører var Jesper Hvidt Mortensen,
Kristian ”Skjærn” Petersen, samt Lars Pedersen inviteret. Jesper Hvidt Mortensen stod for arrangementet
Sommertræffet blev afholdt i weekenden 28. og 29. juli hos Anette og Jens Peter Larsen i Arden
Som instruktører var Poul Rønnow Kjeldsen , Flemming Søndergaard og Anette Larsen inviteret, der var
god tilslutning. For arrangementet stod Jesper Hvidt Mortensen.

.

Racedyst.
Racen var også i år repræsenteret ved den årlige Racedyst både på Sjælland og i Jylland. I Jylland
bestod holdet af: Per Rethmeier med Svalegårdens Naja og Jiggers Tarka Lovely Nellie og Jesper

Brommerholm med Bromerholm´s Black Jade. Holdet gjorde en god figur og endte som nummer 2
i holdkonkurrencen for ikke stående hunde.
På Sjælland bestod holdet af Jette Thomsen med Bjugels Pearlocean, Tim Eriksen med Bjugels Vaks , og
Kresten Henriksen med Tavlsborggaards Ariell og bestod ikke.
Tak til alle deltagerne for at vise vores race ved disse arrangementer

WT.
Racen afholdt for en uofficiel WT i Sønderjylland den 18. marts. Prøveleder var Arne Christensen og han
havde lavet nogle rigtig gode prøver. Dommere var Jesper Hvidt Mortensen, Gitte Roed og Sten Bisgaard
58 hunde deltog. Vi havde foruden de officielle klasser, grøn klasse, baby klasse, hvalpe klasse og veteran
klasse.
Det var dejligt at se så mange nye hoveder fra hele landet.
Racen havde planlagt et tripplearrangement den 3. juni 2012 på Fyn, med miniWT, skue og
apporteringsprøve, men arrangementet blev aflyst pga. for få tilmeldinger.
I september afholdt racens sin første officielle WT ved Sorø, med de 3 officielle Klasser og vi vil fortsætte
med at tage de uofficielle klasser med (grøn, baby, hvalpe, veteran) Jan Gregor var prøveleder. Dommere
på dagen var Kresten Henriksen , AnneLise Johansen og Torben Poulsen, Jan Hansen og Leif Tholstrup for
den officielle del, den uofficielle blev dømt af Tanja Thorsen og Jørgen Madsen.
Sammen med Nordisk Mesterskab afholdt racen ligeledes en WT, denne gang kun for begynder og åben
klasse, prøveleder var Annika Christiansen og Tanja Thorsen , dommere Annelise Johansen og Kresten
Henriksen. Også her var der god tilslutning.

Nordisk mesterskab
I weekenden den 20. og 21. oktober afholdt NM for Flatcoated retrievere på Lolland.
Lørdag var der WT for hold og søndag vinder A som individuelt mesterskab. Der var deltagelse fra Norge,
Sverige , Finland og selvfølgelig Danmark.
Som prøveleder og arrangør var Annika Christiansen med stor hjælp fra Tanja Thorsen. Tusind tak for jeres
indsats. Dommere var Lars Mertz og Janne Stihl.
Der har været stor ros til arrangementet generelt. Der var om lørdagen WT for andre end deltagerne ved
NM og det gjorde at arrangementet trak en del tilskuere både lørdag og søndag.
Sverige løb med begge titler.

Champion
Racen har i 2012 år fået følgende nye champions:
DKCH og herefter DKCH+J Black Amandas Show Off, ejer Anette Nielsen
DKWTCH – Jigger’s Tarka Lovely Alma, ejer Hans Jørgen Bilstrup

Årets hunde 2012:
Årets Flatcoated 2012:

Jigger’s Tarka Lovely Alma, ejer Hans Jørgen Bilstrup

Årets flat på udstilling 2012:

Starworkers Handsome as Hell, ejer Helle Nielsen

Årets flat på markprøve 2012: Jigger’s Tarka Lovely Alma, ejer Hans Jørgen Bilstrup

Opdrætterudvalg:
Her kommer særskilt beretning

Status:
Antallet stambogsførte hvalpe lød i 2012 på 210, hvoraf 22 hunde var importerede. Til sammenligning var
tallet i 2011: 211 hvoraf 4 var importer.
Antal medlemmer: 490 mod 514 i 2011

Afslutningsvis ønsker Raceledelsen at 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, sponcorer 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 2013
17. marts

Officiel WT med uofficielle klasser (Jylland)

6 og 7 april Racearrangement Fyn incl kvalifikationsprøve
15. juni Tripplearrangement skue brugsprøve,uoff. WT (Fyn)
24. og 25 august Racearrangement Sjælland incl. kvalifikationsprøev
15. september officiel WT med uofficielle klasser (Sjælland)
1 stk åben A
2 stk Vinder A
Træningstræf 20 og 21 juli i Stenlille

