Årsberetning 2010
Her følger årsberetningen for 2010
Valget 2009
Ved valget i 2009 blev Randi Pedersen og Kristian Kristensen genvalgt til Raceledelsen, mens Anette
Nielsen blev valgt som 1. suppleant. Valget af 2. suppleant blev foretaget på racens årsmøde og det blev
Kresten Henriksen.
Raceledelsens konstituering:
Raceledelsen 2010 konstituerede sig således:
Formand: Christian Brix Søndergaard
Næstformand: Johnny Eckhaus
Kasserer: Kristian Kristensen
Sekretær: Randi Pedersen
Medlem: Annika Christiansen
Straks efter årsmødet trak Annika Christiansen sig fra raceledelsen og Anette Nielsen indtrådte.
Jeg vil benytte lejligheden til at sige Annika tak for det store arbejde hun har lagt i raceledelsen.
Raceledelsen konstituerede sig derefter:
Formand: Christian Brix Søndergaard
Næstformand: Johnny Eckhaus
Kasserer: Kristian Kristensen
Sekretær: Randi Pedersen
Medlem: Anette Nielsen
Den 1. december besluttede Kristian Kristensen sig at trække sig fra raceledelsen og Kresten Henriksen
trådte ind.
Formand: Christian Brix Søndergaard
Næstformand: Anette Nielsen
Kasserer: Johnny Eckhaus
Sekretær: Randi Pedersen
Medlem: Kresten Henriksen
Ligeledes her skal der lyde en tak til Kristian for det store arbejde han har lagt i raceledelsen.
Mødeaktivitet:
Raceledelsen har afholdt 4 face-to-face møder samt 4 telefonmøder.
Herudover har racen været repræsenteret ved 1. møder med de øvrige racer og DRK’s bestyrelse, det
sidste møde blev aflyst fra bestyrelsens side.
Desuden har vi deltaget i DRK´s strategimøde og må nok sige at det ikke har givet det store udbytte.
Desuden har vi deltaget i et møde med DKK om racens almene sundhed her deltog ligeledes SU.
Hjemmesiden.
Vores hjemmeside har det meste af året efter vores mening fungeret godt. Vi gjorde det gratis at melde
sig til hanhundelisten og det gav en del flere hunde der.Men husk at forny og betale i 2011.
Retrieveren.
Raceledelsen mener selv, at vi igen i år har været gode til at informere i Retrieveren, både om fremtidige
aktiviteter og om hvad der er sket på afholdte arrangementer. Men tingene kan stadigvæk blive bedre hvis
vores medlemmer kommer med mere input samt billeder. Tak til Janni Morsing for sit arbejde med
Retrieveren i det forgangne år.

Nordisk avlsrådskonference 2010.
I weekenden den 20 og 21 marts afholdt raceledelsen nordisk avlsrådskonference i DKK`s lokaler.
Der var deltagere fra alle de nordiske lande, samt en del ”menige medlemmer” (der kunne godt have
været flere).
Raceledelsen havde kaldt weekendens emne ”Form og funktion”
Lørdagen stod i eksteriørets tegn, her var inviteret Brenda Hutchinson fra UK som foredragsholder om
racens standard, og vi fik en meget grundig gennemgang af standarden både i billeder samt på DKK´s
flotte hundeskelet, den gennemgang flyttede ”bjerge” hos flere af deltagerne idet man nu kunne se
hvorfor standarden var skrevet som den var. Der var desuden inviteret eksteriørdommere fra alle de
nordiske lande men Finland kunne desværre ikke stille med en. Alle disse dommere er selv ”gamle”
flatopdrættere og har næsten været med hele vejen, navnene Erling Kjær Pedersen; Anne Berith Waskaas
og Lena Haglund. Desuden var der indlæg fra vores opdrætter udvalg samt sundhedsudvalget.
Søndagen stod i markprøvens tegn og her var Torben Poulsen fra DRK´s dommerudvalg inviteret.
Også her var der godt debat. Sidst på dagen søndag var der udveksling af erfaringer samt de øvrige landes
markprøveformer.
Vi i raceledelsen vil betegne hele weekenden som en meget stor succes, der har været stor ros fra de
øvrige nordiske lande.
Værtsskabet i 2012 ligger i Norge.

Aktiviteter
1. Racearrangementer
Racen afholdt forårsarrangementet i region Sydsjælland den 10 og 11 april. Vi havde fået lov at låne
terræn begge dage på Højstrup gods på Stevns, pragtfulde omgivelser til både markprøve samt
udstilling. Lørdag bød på udstilling med Randi Pedersen som udstillingsleder og dommer var Sarah
Whittaker (England). På markprøven var Lars Mejlby prøveleder dommere var Gert Muller, Leif
Brøndum Holm og John Beck.
På begge dage kunne vi godt have brugt en større tilslutning.
Racen afholdt efterårsarrangementet i region Midtjylland den 28. og 29 august. Vi havde fået lov at
låne Åge Wilhelmsens dejlige terræn begge dage. Prøveleder lørdag var Kristian Kristensen, dommere
var Jon Andersen, Hans Jørgen Lundgaard og Kaj Falk Andreasen. Søndag blev udstillingen afholdet
med Anne Marie Henriksen som udstillingsleder og Wies Boerman (NL) som dommer
Vi kunne også på dette arrangement have brugt flere deltagere.
I forbindelse med Verdensudstillingen i Herning afholdt racen en ekstra udstilling i Vildbjerg sammen
med de øvrige racer i DRK. Dommer var Denise Jury (UK). Udstillingsleder var Connie Svane og Svend
Åge Nielsen i samarbejde med racerne. Her var et godt antal deltagere.
2. Kvalifikationsprøver
Racen havde i 2010 planlagt 3 kvalifikationsprøver. Til den første var der meget få deltagere og vi fik
dem efter aftale overført til en Golden kvalifikationsprøve.
Den 2. prøve blev afholdt ved Herning med Kristian Kristensen som prøveleder og Birgit Roed som
eksteriørdommer, arbejdsdelen blev dømt af Anders Madsen.
Den 3. prøve blev afholdt på Sjælland med Annika Christiansen som var prøveleder, og Niels Lorentzen
dømte arbejdsdelen, Lisbeth Bech dømte eksteriørdelen.
3. A – prøver

Der blev afholdt 1 Åben A prøve i Præstø, med Bent Christiansen som prøveleder. 4 hunde deltog og fik
alle 1.pr.. Dommer var Leif Brøndum Holm
Tak til jagtkonsortiet ved Præstø.
Vores vinder A på Faurskov blev afholdt den 14. januar. Der var 12 deltagere og 4 hunde blev placeret.
Prøveleder var John Enghof og dommere var Flemming Roed, Kaj Jørgensen og Kaj Falk Andreasen.
Tak til skytte Claus på Faurskov.
4. Træningstræf.
Her er der i 2010 ikke sket noget, det beklager raceledelsen.
Vi har planer for 2011 med et sommertræf og 3 andre 1. dagstræf
5. Racedyst.
Racen var også i år repræsenteret ved den årlige Racedyst både på Sjælland og i Jylland. I Jylland
opnåede holdet en flot 2. plads. Tak til vores 3 deltagere og holdleder. På Sjælland deltog vi ligeledes og
blev nr. 3

6. Racen har ligeledes deltaget ved de nordiske mesterskaber som blev afviklet i Sverige, deltagere var
Annika Christiansen, Hans Jørgen Bilstrup, Per Rethmeier og Inge Merete Frisenberg Buhl.
Om lørdagen var der B-prøve og her blev Sverige vinder i holdkonkurrencen med Danmark på 2. pladsen.
Søndag var der så A-prøve og Nordisk mester 2010 blev Hans Jørgen Bilstrup med Jiggers Tarka Lovely
Alma med Annika Christiansen med Seamaster´s Eternity på 2. pladsen.
Stort tillykke. Raceledelsen havde betalt anmeldelsesgebyret begge dage.
Racen har i 2010 år fået følgende nye champions:
DKCH (J) Exocit Lunas Fly for me Only ejer Susanne Jensen og B. Hansen
DKCH Starworkers It´s Showtime ejer janni Morsing
DKJCHJiggers Tarka Lovely Alma ejer Hans Jørgen Bilstrup
Stort tillykke til alle.
Årets hunde:
Jeg har udeladt alle titlerne i frygt for at glemme nogle
Årets Dual Flat : Jiggers Tarka Lovely Alma
Årets Markprøvehund : Jiggers Tarka Lovely Alma
Årets udstillingshund: Starworkers Legend Continues

Sundhedsudvalget:
Her har samtlige gamle medlemmer trukket sig ud,efter mange års godt arbejde for racen. Raceledelsen
har besluttet ikke at lave et nyt SU, men vil, hvis der bliver rejst sundhedsmæssige spørgsmål nedsætte
Ad hoc udvalg til belysning af de rejste spørgsmål
Opdrætterudvalg:
Her kommer særskilt beretning
Status:
Antallet stambogsførte hvalpe lød i 2010 på 231, hvoraf 9 hunde var importerede. Til sammenligning var
tallet i 2009 301, hvoraf 8 var importer.
Antal medlemmer: 575 mod 626 i 2009

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, 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.
ÅRSBERETNING SLUT.
Fremtidsplaner:
Forårsarrangement ved Horsens første weekend i april
Efterårsarrangement ved Ringsted sidste weekend i august
3 stk 1. dagstræf
1 stk 2 dages sommertræf
2 vinder A
1 åben A
2 Kvalifikationsprøver på markprøvedagene ved vores racearrangementer

