Årsberetning 2011
Her følger årsberetningen for 2011
Valget 2010
Valget i 2010 blev et fredsvalg, så Christian Brix Søndergaard og Anette Nielsen blev genvalgt.
På racens årsmøde blev 1. og 2. suppleanten valg:
1. suppleant : Jens Peter Larsen
2. suppleant: Jesper Hvidt Mortensen
Raceledelsens konstituering:
Formand: Christian Brix Søndergaard
Næstformand: Anette Nielsen
Kasserer: Johnny Eckhaus
Sekretær: Randi Pedersen
Medlem: Kresten Henriksen
Mødeaktivitet:
Raceledelsen har afholdt 4 face-to-face møder samt 3 telefonmøder.
Racens eneste udvalg opdrætterudvalget barsler med en racespecifik udbygning af DKK´s
hundeholderuddannelse, det bliver spændende at se resultatet i 2012. Udvalgets beretninger kommer
senere i dag.
Herudover har racen været repræsenteret ved 2 møder med de øvrige racer og DRK’s bestyrelse.
Optagelseskravet til vores hvalpe ændrede vi i foråret 2011 med den enkelte tilføjelse at opdrætterne
skulle leve op til DKK´s etiske regler.Dette var ikke en skærpelse men præcisering af regler for god etik
ved opdræt.
Vi ændrede ligeledes på pointgivning til Årets flatcoated.
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 Johnny, du har lagt et stort arbejde i raceledelse de 3 forgangne år som webmaster og
kassere. Du har valgt ikke at genopstille.
Aktiviteter :
Racearrangementer
Racen afholdt forårsarrangementet i region Centrum den 2. og 3. april.
Udstillingen blev afholdt i Horsens med Karin Knudsen som udstillingsleder og Brenda Hutchison (UK)
var dommer, der var god tilslutning på dagen. Markprøven og kvalifikationsprøve blev afholdt lige syd
for Horsens i Kærskov med Niels Knudsen som prøveleder. Dommere var John Juel Petersen, Kresten
Henriksen og Lars Nordenhof på markprøven. Kresten Henriksen og Christian Brix Søndergaard dømte
kvalifikationsprøven. Som noget nyt og en ting som vi gentog i efteråret er at begynder og åbenklasse
dømmes færdig før vinderklassen. Det gjorde at må førere af begynder og åben klasse hunde blev og
så vinder klassen.
Der var aftenarrangement hos Jesper Hvidt Mortensen, tak for husly.

På forårsarrangementet blev racens årspokaler for 2010 uddelt:
Årets Flatcoated retriever blev Jiggers Tarka Lovely Alma som ligeledes blev årets markprøvehund og
Årets udstillingshund blev Starworkers Legend Continues.
Racens efterårsarrangement blev afholdt nær Dianalund.
Markprøven og kvalifikationsprøve blev afholdt i Våse skov med Johnny Axelgaard som prøveleder.
Dommere på markprøven var Flemming Roed, Christian Brix Søndergaard og Kresten Henriksen.
Christian Brix Søndergaard og Kresten Henriksen dømte kvalifikationsprøven. Stor tak til vores
terrænvært Else Jeppesen, hvis mark ikke så for køn ud efter vi havde været der.
Der var rigtig godt fremmøde både til markprøve og kvalifikationsprøven
Udstillingen blev holdt på Stenmagle skole med Ann-Jeanet Olsen som udstillingsleder og Anette
Nielsen som dommer.
Aftenarrangement stod Kresten Henriksen for.
A – prøver
Der blev afholdt 1 Åben A prøve i Præstø, med Øivind Kaas-Larsen om prøveleder.9 hunde deltog. Dommer
var Leif Brøndum Holm og Niels Lorentzen
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. Kresten Henriksen var selv prøveleder og dommere var Torben Poulsen og Niels Lorentzen.
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 den 15. januar. Der var 12 deltagere og 4 hunde blev placeret.
Prøveleder var Christian Brix Søndergaard og dommere var Kaj Jørgensen og Lars Nordenhof.
Tak til skytte Claus på Faurskov.

Træningstræf.
Der er i år blevet afviklet hele 3 træningstræf
Det første blev afviklet af Jesper Hvidt Mortensen i 19. marts ved Bjerringbro. Der var god
tilslutning 13 deltagere havde en rigtig god dag. Tak for lån af terræn til Åge Wilhelmsen
Træf nr. 2 var en ny udgave af racens sommertræf. Træffet var på Fyn når Svendborg og Annette
Jacobsen stod for arrangementet og det gjorde hun rigtig godt. Som instruktører var der inviteret
Hans Jørgen Bilstrup, Finn Mikkelsen og Lars Guldhammer, tak for jeres indsats i sommer varmen.
Der var rigtig god tilslutning.
Træf nr. 3 var et A-prøve træningstræf. Som træner/arrangør på træffet var Per Rethmeir og 5
hunde var mødt frem og havde en god oplevelse, vi kunne godt have tænkt os lidt flere deltagere
men det må fintænkes til næste år. Tak for lån af terræn til Jens Peter og Anette Larsen.
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, Tina Rethmeir med Birkebo Leica´s Ditte
og Ole Jensen med Svalegårdens Targa Holdet gjorde en god figur og endte som nummer 2 i
holdkonkurrencen for ikke stående hunde.
På Sjælland bestod holdet af : Anne-Marie Jersin med Funnyflat´s Gaia, Maria Hjort med Mallorys One Way
Ticket og Ole Munch Petersen med Flathounds Everlasting Flame endte som nr. 2
Tak til alle deltagerne for at vise vores race ved disse arrangementer

WT.
Racen afholdt for første gang en uofficiel WT. Stedet var Sorø og prøveleder var Kresten Henriksen og han
havde lavet nogle rigtig gode prøver. Dommere var Jan Gregor, Jess Christiansen og Jacob Mørch. 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.
En rigtig god dag med mange deltagere.
Nordisk mesterskab
Racen har ligeledes deltaget ved de nordiske mesterskaber som blev afviklet i Norge, deltagere var, Hans
Jørgen Bilstrup, Per Rethmeier, Palle Olesen og Jesper Hvidt Mortensen.
Om lørdagen var der holdkonkurrencen med Danmark på 2. pladsen. Sverige vandt. Søndag var den
individuelle konkurrence og her blev Palle Olesen 3. vinder.
Stort tillykke. Raceledelsen havde betalt anmeldelsesgebyret begge dage.
Tak til deltagerne for at vise flaget.
Skuedommerkursus.
Racen har i mange år ment at dommere på DRK´s skue skulle have muligheden for at få et kursus i
eksteriørbedømmelseteknik mm. , så derfor afholdt racen for egen regning et kursus for alle medlemmer
af DRK som kunne ønske sig et sådan kursus. Kurset på afviklet på Fyn og Christian Brix Søndergaard var
foredragsholder. Hele 21 personer deltog. Det kostede racen penge men vi synes de er givet godt ud og
måske får DRK selv inspiration til opfølgning på dette kursus.
Racen har i 2011 år fået følgende nye champions:
DKCH (J) Sort Guld Nasdaq Technology Index ejer Johnny Eckhaus og Janni Morsing
DKCH Sniffens Reussi Romanssi ejer Marianne Kyhn og Christian Brix Søndergaard
Vi vil også nævne at Kennel Starworker´s ved Helle Nielsen er blevet årets opdrætter i DKK
Årets hunde 2011
Årets Flatcoated 2011:
Sort Guld Nasdaq Technology Index
Årets flat på udstilling:
Starworkers Legend Continues
Da der ved udløb af fristen for indsendelse af resultater til årets markprøve Flat ikke var
modtaget resultater bliver pokalen ikke uddelt for i 2011, det er ikke raceledelsen der skal
finde frem til årets hunde.
Opdrætterudvalg:
Her kommer særskilt beretning
Status:
Antallet stambogsførte hvalpe lød i 2011 på 211, hvoraf 4 hunde var importerede. Til sammenligning var
tallet i 2010 229 hvoraf 9 var importer.
Antal medlemmer: ?? mod 598 i 2010

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.

Fremtidige aktiviteter 2012
10. marts

Opdrætterseminar ved opdrætterudvalget (Fyn)

17. marts

Uofficiel WT (Jylland)

14-15 april Racearrangement Sjælland
2 eller 3 juni Tripplearrangement (skue brugsprøve,uoff. WT (Jylland)
25-26 august Racearrangement Jylland
16. september officiel WT (Sjælland)
1 stk åben A
2 stk Vinder A
Afvikling af Nordisk Mesterskab efteråret (Sjælland)
Et antal Træningstræf endnu ikke planlagt

