Årsberetning 2015
Raceledelsens årsberetningen for 2015
Valget 2014
Ved valget til raceledelsen i 2014 var der ikke kommet kandidater, så både det sidste
medlem af raceledelsen samt suppleanter skulle vælges på årsmødet. Uden
modkandidat blev Randi Pedersen valgt til raceledelsen.
Suppleanter blev:
1. suppleant Dot Preil
2. suppleant Lisa Nørgaard
Raceledelsen ved ikke, hvordan manglende opstilling af kandidater skal tolkes, men
umiddelbart er der vel kun to muligheder – enten er medlemmerne tilfredse med
raceledelsens arbejde eller også mangler der ”kampånd” hos vores medlemmer.
Raceledelsen 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: Randi Pedersen
Medlem: Susanne Tillge
Webmaster: Annette Jakobsen
Begge suppleanter har deltaget aktivt på vores møder.

Mødeaktivitet
Raceledelsen har afholdt 3 face-to-face møder og 2 telefonmøder.
Herudover har racen været repræsenteret ved 2 møder med de øvrige racer og
DRK’s bestyrelse.
Desuden skal vores samarbejde med Raceledelsen for Golden Retriever fremhæves. I
år er det blevet til samarbejde om 3 WT´er. Samarbejdet gik herefter pludselig i
stykker, da Goldens raceledelse ikke længere ønskede at samarbejde om afholdelse af
WT.
Vi har efterfølgende haft kontakt og vil i 2016 holde møde med Raceledelsen for
Golden for at få genoptaget samarbejdet, men med mere klare retningslinier for
samarbejdet.
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:
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B-prøver
WT´er
Uoff. WT
Udstillinger
Skue
A-prøver (2 åben A og 1 vinder A)

Racearrangementer
Vores forårsarrangement blev afholdt den 18. og 19. april. B-prøven blev afholdt den
18. april på Faurskov med Henrik Tejlgaard som prøveleder. Dommere var Flemming
Roed, John Juel og Morten Rasmussen.
Der blev ligeledes afholdt kvalifikationsprøve. Christian Brix Søndergaard dømte både
eksteriøret samt arbejdsdelen.
Udstillingen blev afholdt dagen efter ved Tarup-Davinde. Dommer var Brenda
Hutchinson (UK), udstillingsleder var Birte Hansen.
Efterårsarrangementet blev afholdt på Nordsjælland den 29. og 30. august.
Udstillingen blev afholdt den 29. august med Ayoe Hansen som udstillingsleder og
dommer var Sandra Stevenson (UK).
Markprøven blev afholdt den 30. august med Stine Strandskov som prøveleder.
Dommere var Lars Mertz, Christian Brix Søndergaard, Bent Muller og Jens Lund.
Der blev ligeledes afholdt kvalifikationsprøve. Lisbeth Bech dømte eksteriøret og
Christian Brix Søndergaard dømte arbejdsdelen.

A-Prøver
Der er blevet afholdt 2 Åben A og 1 Vinder A.
Åben A blev afholdt på Faurskov den 9. oktober med Annette Jakobsen som
prøveleder og Flemming Roed som dommer.
Der blev tildelt 2 hunde som fik 1.pr blev på dagen DKCH(J)
Åben A blev afholdt ved Ruds Vedby den 18. oktober med Palle Ingemann som
prøveleder og Lars Mertz som dommer.
Også her udløste en 1.pr titlen DKCH(J).
Vinder A blev afholdt på Faurskov den 11. januar med Annette Jakobsen som
prøveleder og Anders Mølgaard og Kaj Falk Andreasen som dommere.
3 blev placeret – 1. og 2. vinder med CK.

Racedyst
Der var tilmeldt hold til racedysten både i Jylland og på Sjælland.
Holdet i Jylland blev nr.2
Jyllandsholdet bestod af:
 Munkehavens Almo Thyra/ført af Hans Jørgen Bilstrup
 Thaismuldertasja/ført af Erik Stampe
 Bromerholm’s A Black Jade/ført af Jesper Bromerholm
Tovholder i Jylland var Anette Larsen.
Holdet på Sjælland blev nr. 3
 Funnyflat’s Delta/ ført af Anne-Marie Jersin
 Funnyflat’s Vega/ ført af Anne-Marie Jersin
 Quills Without Hesitation / ført af Kresten Henriksen
Tovholder på Sjælland var Kresten Henriksen
Tak til alle deltagerne for at vise vores race ved disse arrangementer.

Skue og uofficiel WT
Den 6. juni blev der afholde skue og uofficiel WT på Fyn, nærmere bestemt
Vissenbjerg, hvor vi havde lejet en spejderhytte med et stort terræn og sø.
Der var på dagen tilmeldt 25 hunde til WT og 17 hunde til skue. Det var glædeligt, at
se rigtig mange nye flat-ejere.
Prøveleder var Annette Jakobsen og dommere til den uoff. WT var Henrik Tejlgaard,
Niels Knudsen og Randi Pedersen. Skuet blev drømt af Randi Pedersen.
Marianne Røjgaard havde sørget for rigtig mange flotte sponsor præmier.

WT
Det blev til 3 WT´er og alle blev afholdt i samarbejde med Golden.
1. WT blev afholdt i Stensbæk Plantage, prøveleder var Birger Knudsen, dommere var
Danny Fraser, Gitte Roed og Kaj Falk Andreasen
2. WT blev afholdt ved Svebølle, prøveleder var Palle Ingeman Dommerene var denne
gang Lars Mertz, Hanne Søndenbroe og Jens Lund
3. WT blev afholdt ved Horsens, med Kurt Vium som prøveleder og følgende var
dommere: Finn Mikkelsen og Christian Brix Søndergaard.
Der var god tilslutning på alle arrangementer og vi havde, som vi plejer også
uofficielle klasser på alle dage.

Nordisk Mesterskab
I weekenden den 17. og 18. oktober blev NM for Flatcoat afholdt i Norge
Følgende 4 deltagere repræsenterede Danmark:
 Hans Jørgen Bilstrup med Munkhaven Almo Thyra
 Per Rethmeier med Jiggers Tarka Lovely Nellie
 Vagn Christiansen med Munkhaven Almo Ditte
 Mickey Kofoed Jensen med Flat.Hunter´s Jagwen Billie Jean

Få dage før fristen udløb havde formanden ikke modtaget en eneste tilmelding til NMholdet. Det var derfor nødvendigt at ringe rundt til dem på listen over kvalificerede
deltagere. Alternativet havde været, at vi ikke sendte en eneste hund til NM og det
var ingen interesserede i.
Danmark blev nr. 2 i holdmesterskabet.
Raceledelsen afholdte udgiften til anmeldelsesgebyret.
I 2016 afholdes NM i Danmark, Sønderjylland.

Champion
Racen har i 2015 fået følgende nye champions:





DKCH
DKCH(J)
DKCH(J)
DKCH(J)

Sniffens Silver Moonstone
Hegnets Art by Pablo Picasso
Starworkers Prince Charming
Spader Damens Amanlis

Årets hunde 2015
Årets Flatcoated
DKCH(J) Hegnets Art by Pablo Picasso
Årets Flatcoated på udstilling
MULTICH Starworkers Handsome as Hell
Årets Flatcoated på markprøve
Flat-Hunter's Jagwen Billie Jean

Opdrætterudvalg
Særskilt årsberetning er vedlagt.

Status
Antallet af stambogsførte hvalpe har været 241, hvoraf 11 hunde var importeret. En
stor fremgang på 91 hvalpe i forhold til 2014, som var på 150, hvoraf 14 var
importeret.
Antal medlemmer er 448 mod 438 i 2014, så for første gang i lang tid en lille
fremgang. Så alt i alt en fremgang af både hvalpe samt medlemmer.

Afslutningsvis for 2015
Raceledelsen vil gerne 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 takker derfor hjælpere, instruktører, dommere, terrænværter, prøve-og
udstillingsledere, DRK’s sekretariat, sponsorer, webmaster 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 2016
Den 12. januar 2016 – Vinder A - Faurskov
Den 6. februar 2016 - Årsmøde
Den 13. marts 2016 - Working Test i Jylland
Den 9. april 2016 - Racearrangement - Markprøve-B - Sjælland
Den 10. april 2016 - Racearrangement - Udstilling – Sjælland
Den 13. og 14. august 2016 - Træningstræf - Fyn
Den 27. august 2016 - Racearrangement - Udstilling - Jylland
Den 28. august 2016 - Markprøve-B - Jylland
Den 10. september 2016 - Working test – Sjælland
Den 14. oktober 2016 - WT begynder og Åben klasse – Jylland
Den 14. oktober 2016 – NM for Hold/individuelt WT vinderklasse – Jylland
Den 15. oktober 2016 – NM Vinder A - Jylland
og forhåbentlig flere Åben A og Vinder A

