Årsberetning 2013
Her følger årsberetningen for 2013
Valget 2012
Valget i 2012. Her blev Kresten Henriksen genvalgt ved fredsvalg. Det andet
medlem til raceledelsen blev valgt på racens årsmøde og blev Susanne Tillge.
1. suppleant blev Bjarke Mortensen 2. suppleant blev Dot Preil.
Raceledelsen ved ikke hvordan manglende opstilling af kandidater skal tolkes,
der er vel 2 muligheder enten er folk tilfredse med raceledelsens arbejde eller
også mangler der ”kampånd” hos vores medlemmer.
Vi 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: Kresten Henriksen
Kasserer: Annette Jakobsen
Sekretær: Susanne Tillge
Medlem: Jesper Hvidt Mortensen
Begge suppleanter har deltaget aktivt på vores møder.
Mødeaktivitet
Raceledelsen har afholdt 3 face-to-face møder samt 2 telefonmøder.
Herudover har racen været repræsenteret ved 2 møder med de øvrige racer og
DRK’s bestyrelse samt på 2 møder med regionerne. Vi har desuden holdt et
møde med Goldens raceledelse for at planlægge fælles aktiviteter i 2014 samt
diskutere fælles strategi om vores og Goldens fremtid i DRK.
Af store beslutning kan nævnes, at racen har afholdt og fremover vil lave
racespecifik fællestræning i regionerne rundt om i landet. Der blev startet ud i
foråret med 4 steder, og dette blev fulgt op i efteråret med 5 steder. Vi satser
på endnu flere steder i fremtiden.

Desuden skal vores samarbejde med Golden fremhæves. I år er det blevet til
samarbejde om WT og i 2014 vil det ligeledes dreje sig om WT´er, samt 2
fælles trippelarrangementer - et på hver side af Storebælt.
Desuden har flat igen fået sin egen hjemmeside, idet vi ikke helt kunne
komme overens med DRK om selv at redigere i vores sider under DRK´s
hjemmeside.
Her en tak til Helle Hegnet, for hendes hjælp med opsætning af ny hjemmeside
og tak til Annette Jakobsen for at være webmaster. Vi håber nu, at vi kan
formidle alle informationer hurtigt ud.
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
3 WT´er
2 udstillinger
6 A-prøver (4 åben A og 2 vinder A)
2 perioder med fællestræninger
Et sommertræningstræf
Trippelarrangement

Vores forårsarrangement den 6. og 7. april blev pga. af vejret ændret til en WT
og den oprindelige planlagte B-prøve blev flyttet ca. 3 uger, til begyndelsen af
maj.
Prøveleder på WT den 6. april var John Enghof og dommerne var Lars Mertz,
Hanne Søndenboe og Jens Lund.
På udstillingen, dagen efter, dømte Jim Irwine (UK) og udstillingsleder var
Christian Brix Søndergaard.
Vores B prøve blev afholdt på Faurskov den 5. maj, prøveleder var Carsten
Nielsen, dommere var Boye Rasmussen og Marianne Ankjær.

Til kvalifikationsprøven var Lene Johansen inviteret til at dømme eksteriørdelen
og Boye Rasmussen dømte arbejdsdelen.
Efterårsarrangement blev afholdt ved Stenlille den 24. og 25. august, med
Kresten Henriksen som tovholder og prøveleder.
Til udstillingen om lørdagen var der tilmeldt 42 hunde, og derudover kom der
10 hvalpe og babyer. Jennifer Morgan (UK) dømte.
Markprøven havde hele 72 tilmeldte og det gav noget af et hovedbrud, at få
dette arrangement til at gå op i en højere enhed, det lykkedes trods alt.
Prøveleder var Kresten Henriksen og dommere var Leif Brøndum, Kresten
Henriksen, Jens Lund, Jan Hansen og Johnny Henriksen.
Det var en helt fantastisk oplevelse at se så mange flat-folk til parolen om
morgenen.
Der blev desuden afviklet kvalifikationsprøve. Dommer eksteriør: Susanne
Tillge, og den praktiske blev dømt af Jan Hansen.
På begge racearrangementer var Flatshoppen igen fysisk til stede og der blev
handlet godt i shoppen. Tak for indsatsen til Flatshoppen.
A-Prøver
Der er blevet afholdt 4 Åben A prøve i samarbejde med Golden, 2 i Jylland og
2 på Sjælland.
De 2 i Jylland fandt sted ved Holsted. Den første den 21.9 med 6 deltagende
flattere og dommerne var Andres Madsen og Walter Mygil. Den anden fandt
den 13.10 med 3 deltagende flattere - dommer var Walter Mygil.
Den 25.11 var der prøve ved Kalundborg med 4 deltagende flattere og
dommer var Johnny Henriksen.
Den sidste åben A fandt sted på Torbenfeldt Gods den 21.12 med 3 deltagende
flattere og dommer var Lars Mertz.
Her er vi også rigtig glade for samarbejdet med Golden, det åbner nye
muligheder for vores race.

Årets første vinder A, blev afholdt 9. januar på Faurskov. Der var 10 deltagere
og 4 hunde blev placeret, alle uden CK. Prøveleder var Annette Jakobsen og
dommerne var Flemming Roed og John Juel Pedersen.
Årets anden vinder A, fandt ligeledes sted på Faurskov og var den 29.
december. Der var 10 deltagere og kun en blev placeret - dog med CK.
Prøveleder var Annette Jakobsen og dommere var Christian Brix Søndergaard
og Gitte Roed.
Tak til skytten Claus for at vi må afvikle vores vinder A prøver på Faurskov.
Vi fik tilbudt yderligere en vinder A, men måtte desværre sige nej tak, bl.a.
fordi den lå meget tæt på A-prøven den 29. december. Vi håber selvfølgelig, at
vi får tilbuddet en anden gang.
Fællestræning, sommertræningsstræf og trippelarrangement
Raceledelsen besluttede efter sidste årsmøde at lave racespecifik fællestræning
rundt om i regionerne og som før nævnt med opstart i 4 regioner og i efteråret
i 5 regioner. Der har været god tilslutning alle steder og vi regner med at
fortsætte disse fællestræninger i 2014.
Her skal lyde en tak til dem der har trukket læsset de forskellige steder.
Vores sommertræf blev afholdt ved Stenlille den 20. og 21.juli. Som
instruktører var Maria Nielsen, Johnny Axelgård og Palle Ingemann inviteret.
Ca. 20 hunde i alle aldre var mødt op. Alt i alt et vellykket arrangement med
Kresten Henriksen som arrangør.
Den 8. juni blev der på Hjulby Mose ved Nyborg afholdt trippelarrangement
med mini WT, skue og Jærgerforbundets off. apporteringsprøve.
Der var 14 deltager til WT og Skue, hvor dommerne på mini WT var Gert
Knudsen og Jesper Hvidt Mortensen og skuedommer var Susanne Tillge. Her
udover var der mulighed for at få trimmet sin hund, hvilket Helle Christensen
varetog. Prøveleder var Annette Jakobsen.
Den off. apporteringsprøve blev afholdt i samarbejde Kristian Spodsborg fra
Danmarks Jægerforbund, Kreds 5. Prøven var åben for tilmelding for alle 5
retrievere. Der var deltagelse af 9 hunde, hvor af de 4 var flatter.

Racedyst
Der var tilmeldt hold til racedysten både på Sjælland og Jylland, men pga. af
løbetid hos 2 hunde fra Sjællandsholdet, var der ikke deltagelse i racedysten
på Sjælland.
Jylland deltog med 1 hold, der blev nr. 3. med 86 point efter Golden med 88
point og Labrador med 89 point.
Jyllandsholdet bestod af
Ole Jensen med Svalegårdens Targo
29 point
Lisa Nørregård med Munkhavens Esther
30point og gik i Matchning
Jesper Simensen med Birkebo Jodi Emmy 27 point
De havde en rigtig hyggelig dag på trods af resultatet.
Kresten Henriksen var tovholder for Sjælland og Anette Larsen for Jylland.
Tak til alle deltagerne for at vise vores race ved disse arrangementer
WT
Det blev til tre WT´er i 2013. Som nævnt tidligere måtte vi pga af vejret
ændre en B-prøve den 6.april til en WT.
Herudover blev der afholdt 2 WT´er i samarbejde med Golden.
En i foråret ved Horsens, med Niels Knudsen som prøveleder og som dommere
Jan Lorenzen, Flemming Roed og Finn Mikkelsen. Det var Golden-folk der
havde arrangerede denne dag for os.
I efteråret var vi ved Haraldsted sø. Palle Ingemann var prøveleder og
dommere var Walter Mygil, Leif Tholstrup og Anne Lise Johansen.
Der var god tilslutning på begge arrangementer.
Vi havde, som vi plejer også uofficielle klasser på begge dage.
Nordisk mesterskab
I weekenden den 19. og 20.oktober blev NM for Flatcoat afholdt i Finland.

Vi havde 4 deltagere med





Hans Jørgen Bilstrup med Jiggers Tarka Lovely Alma
Lisa Nørgaard Poulsen med Munkhavens Esther
Per Rethmeier med Svalegårdens Naja
Mickey Jensen med Flat-Hunters Jagwen Billie Jean

Hans Jørgen Bilstrup med Jiggers Tarka Lovely Alma blev individuel Nordisk
mester.
Danmark sluttede sidst i holdmesterskabet. Sverige vandt.
Raceledelsen afholdt udgiften til anmeldelsesgebyret.
Champion
Racen har i 2013 år fået følgende nye champions:
DKWTCH Born Flat Jocke O Junior
DKCH (J) Starworkers Makes People Talk
Årets hunde 2013
Årets Flatcoated
Jigger’s Tarka Lovely Alma, ejer Hans Jørgen Bilstrup
Årets Flatcoated på udstilling
Starworkers Read My Lips
Årets Flatcoated på markprøve
Jigger’s Tarka Lovely Alma, ejer Hans Jørgen Bilstrup
Opdrætterudvalg
Her kommer særskilt beretning
Status
Det er glædelig at se at antallet af stambogsførte hvalpe igen stiger. Antallet
stambogsførte hvalpe lød i 2013 på: 246, hvoraf 12 hunde var importeret.
Til sammenligning var tallet i 2012: 210 hvoraf 22 var importeret.
Antal medlemmer: 477 mod 490 i 2012, så atter i år en medlemsnedgang som
i den øvrige klub.

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, sponsorer 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 2014











2. februar 2014 - Årsmøde, Fjelsted Skov Kro, Fyn kl. 13.30
16. februar 2014 - WT, Jylland
22. marts 2014 - WT Sjælland
20. april 2014 - Racearrangement - B-prøve, Faurskov Fyn
21. april 2014 - Racearrangement - Udstilling, Tarup-Davinde Fyn
28. juni 2014 - WT, Sjælland
30. august 2014 - Racearrangement - Udstilling, Sjælland
31. august 2014 - Racearrangement - B-prøve, Sjælland
13. september 2014 - WT, Jylland
2-3 Åben A og mindst en vinder A

