Årsberetning 2016
Raceledelsens årsberetning for 2016
Valget 2015
Valget til raceledelsen i 2015 blev atter et fredsvalg, idet Kresten Henriksen og
Susanne Tillge valgte at genopstille og da der ikke var andre opstillede, blev de valgt.
Begge vores suppleanter valgte at genopstille på selve årsmødet og uden
modkandidater.
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.
Raceledelsen har været i kontakt med Raceledelsen for Golden om at genoptage
samarbejdet, vi forventer at holde møde med dem i foråret 2017.
Herudover har racen været repræsenteret ved 2 møder med de øvrige racer og
DRK’s bestyrelse.
Det seneste afholdte møde den 4. oktober 2016 med de øvrige racer og DRK’s
bestyrelse fremhæves her i beretningen, da drøftelserne på mødet berører racens
aktiviteter.

Følgende punkter blev behandlet:
Den videre proces vedr. eventuel begrænsning af vildtforbruget
DRK´s Markprøveudvalg fremkom på mødet den 4. oktober 2016 med forslag til
anvendelse af vildt på prøverne.
På dette møde var der en diskussion mellem racerne og bestyrelsen omkring det
etiske aspekt ved begrænsningen af vildt. Dette synspunkt blev på mødet ikke
anerkendt af bestyrelsen.
Racerne ønskede at drøfte forslaget i de enkelte raceledelser. Markprøveudvalget
fastsatte en frist til den 1. december 2016 for indsendelse af kommentarer fra racerne
og oplyste at disse kommentarer først ville blive behandlet i det nye år. Raceledelsen
gav på mødet udtryk for, at man ikke fandt denne procedure for acceptabel.
Efter en drøftelse i raceledelsen har raceledelsen indsendt følgende kommentarer til
Markprøveudvalget:
Begynderklasse: Der anvendes følgende vildt - duer, hønsefugle, svømmeænder - og
ingen kanin.
Prøven afvikles med
 2 enkelt markeringer (vand og land)
 Frit søg, hvor der skal hentes 3 stk. vildt ud af 5 stk. udlagte.
Søget bør gøres anderledes, så det ikke er et spørgsmål om bare at løbe og
finde, men næsearbejdet bør vægtes højt.
Åben Klasse: Der anvendes følgende vildt - duer, hønsefugle, svømmeænder og
kanin.
Prøven afvikles med
 1 dobbelt markering og 1 enkelt markering (vand og land)
 1 dirigering
 Frit søg, hvor antallet af vildt begrænses til 4 stk. vildt, der skal hentes ud af 10
stk. udlagte. Hundene afprøves momentvis sammen på et mindre antal stykker
vildt. Næsearbejdet og samarbejdet skal vægtes højt.
Vinderklasse:
Ingen anvendelse af vildt, finalen på RM kan evt. afvikles på vildt.
Der bruges vildt på prøver som ikke må forhandles ifølge gældende lovgivning.
Raceledelsen mener ikke, at den praksis, der følges nu, er holdbar. Lovgivningen,
hvad angår salg af vildt, skal overholdes med de arter, der må handles.
Raceledelsen forventer, at der inden den nye markprøvesæson 2017 foreligger et
underskrevet svar fra SVANA (som administrerer alt jagt- og vildtforvaltningens
lovgivning) om retningslinierne for brug af andet vildt, som er jagtbart, men som ikke
må handles samt om der foreligger en accept for ”handel” med denne form for vildt.
Svaret bør tilgå samtlige raceledelser og regioner.
Raceledelsen for Flatcoated forventer, at der fra MU/DRK´s bestyrelsen vil være et
øget fokus på de etiske regler ang. jagt og anvendelse af vildt på vores prøver i
fremtiden.

A-prøver - DRK afholder disse (Punkt fra Labrador)
Raceledelsen gav udtryk for, at vi ønsker at afholde egne A-prøver.
Antal af prøver i racerne - B-prøver og WT – (Punkt fra Labrador)
Raceledelsen holder fast i det nuværende antal B-prøver og WT for racen.
Afholdelse af racearrangementer i August/regionssamarbejde i den
forbindelse – (Punkt fra Curly)
Angående racearrangementer har Curly flere gange oplevet at blive afvist af en
region, når de har spurgt om terræn til afholdelse af deres arrangementer.
Raceledelsen finder det ikke i orden, at en region kan sige nej til en race.
Det seneste nye i raceledelsens kamp for vores race er, at der er fremsat forslag på
Labradors Årsmøde om, at deres raceledelse skal kæmpe for, at alle A-prøve bliver
åbne for alle racer – altså ingen A-prøver i raceregi fremadrettet.
Desuden er det med stor bekymring, at vi læser de forslag som raceledelsen for
Labrador fremsætter på deres årsmøde
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, hvoraf vi har måtte aflyse 1 pga. manglende tilmelding.
1 Uoff. WT
2 Udstillinger
1 træningstræf
2 A-prøver (1 Åben A og 1 Vinder A)
Nordisk Mesterskab afvikles som WT (hold) og Vinder A (individuelt)

Racearrangementer
Vores forårsarrangement blev afholdt den 9. og 10. april på Stenlille Jagtforenings
dejlige terræn.
B-prøven blev afholdt den 9. april med Palle Ingemann som prøveledere og med
dommerne Flemming Nøhr, Lars Mertz og Hanne Søndenbroe.
Der blev ligeledes afholdt kvalifikationsprøve. Susanne Tillge dømte eksteriøret og
Kresten Henriksen tog sig af arbejdsdelen.
Udstilling blev afholdt den 10. april med Anne-Mette Storr som udstillingsleder og med
dommer Marie Carlson (SV).
Efterårsarrangementet blev afholdt i Nordjylland hos Anette og Jens Peter Larsen den
27. og 28. august.
Udstillingen blev afholdt den 27. august med Jette Søndergaard som udstillingsleder
og dommer var Jane Jones (UK).

Markprøven blev afholdt den 28. august med Anette Larsen som prøveleder og med
dommerne Anders Mølgaard, Birgitte Larsen, Jesper Bromerholm og Lars Nørgaard.
Der blev ligeledes afholdt kvalifikationsprøve. Jane Jones dømte eksteriøret og Lars
Nørgaard dømte arbejdsdelen.

A-Prøver
Der er blevet afholdt 1 Åben A og 1 Vinder A.
Åben A blev afholdt på Faurskov den 21. oktober med Christian Brix Søndergaard som
prøveleder og Anders Mølgaard som dommer.
En hund opnåede 1.pr og blev på dagen DKCH(J)
Vinder A blev afholdt på Faurskov den 12. januar med Christian Brix Søndergaard som
prøveleder og Flemming Roed og Anders Mølgaard som dommere.
3 blev placeret – 1. og 2. vinder med CK.

Nordisk Mesterskab
Nordisk Mesterskab både for hold og individuelt blev afholdt i Sønderjylland.
Begge dage var Christian Brix Søndergaard prøveleder og dommere begge dage var
Flemming Roed og Anders Mølgaard
Holdmesterskabet blev afviklet som WT i Hønning Plantage. For 8. år i træk løb
Sverige med sejren, nr. 2 Norge, nr. 3 Finland og sidst Danmark. Kun fire hunde
bestod WTén.
Det individuelle mesterskab blev afholdt på Scharkenborg som Vinder A. Her blev 3
placeret, de 2 første med CK.
Det danske hold bestod af:
 Jiggers Tarka Lovely Falcon/ført af Per Rethmeir
 Munkhavens Almo Thyra/ført af Hans Jørgen Bilstrup
 Flat-Hunters Jagwen Billie Jean/ført af Mickey Kofoed Jensen
 Flathounds Everlasting Flame/ført af Ole Munch Pedersen
Der var stor ros af arrangementet fra vores nordiske naboer.
Nordisk Mesterskab 2017 afholdes i Finland.

Racedyst
Der var i år kun tilmeldt hold fra Jylland til racedysten. Sjælland deltog ikke pga.
manglende deltagere.
Det jyske hold blev nr.2 og 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 var Anette Larsen.
Tak til alle deltagerne for at vise vores race ved disse arrangementer.

Træningstræf
Den 13.-14. august blev der afholdt Træningstræf på Fyn med deltagelse af 21 hunde
i alderen 16 uger til 9 år og med både nye og gamle hundefører.
Til arrangementet var lejet en spejderhytte med plads til alle og plads til campingvogn
og telt. Terræn til træningen var det fantastiske Phønix-området i Tarup-Davinde,
hvor der er muligheder for alle former for træning.
Som instruktører til træningstræffet var inviteret Per Rethmeier og Preben Jørgensen,
som begge fik stor ros af deltagerne.
Træning foregik lørdag fra kl. 10.00-16.00 og igen søndag fra kl. 09.00-12.00. Der
var fuldforplejning under træningstræffet og weekenden blev afsluttet søndag med
grillpølser og en stor tak til instruktørerne.
Stor ros fra deltagerne og med opfordring til raceledelsen, at træningstræf bliver en
fast aktivitet for racen hvert år.

WT
Det blev til 2 WT´er:
1. WT blev afholdt på Clausholm Slot med prøveleder Sven Aage Vinter og dommerne
Kaj Falk Andreasen, Fin Mikkelsen og Peder Riemenschneider
2. WT. Skulle have været afholdt midt i september, men vi valgte at aflyse pga. alt for
få tilmeldinger.
3. WT blev afholdt sammen med NM og var kun åben for begynder og åben klasse,
prøveleder var Christian Brix Søndergaard og dommerne var Kresten Henriksen og
Gitte Roed
Vi havde også uofficielle klasser på den 1. WT.

Champion
Racen har i 2016 fået følgende nye champions:




DKCH(J) Child of Hope Be Refreshed by Pepsi
DKCH Starworkers Voice of A Legend
DKCH Nerelius Let´s Get Wild

Årets hunde 2016
Årets Flatcoated
Child of Hope Be Refreshed by Pepsi
Årets Flatcoated på udstilling
Starworkers Read My Lips
Årets Flatcoated på markprøve
Munkhavens Almo Thyra

Opdrætterudvalg
Særskilt årsberetning er vedlagt.

Status
Antallet af stambogsførte hvalpe har været 222, hvoraf 8 hunde var importeret. En
lille tilbagegang forhold til 2015, som var på 241, hvoraf 11 var importeret.
Antal medlemmer er 454 mod 448 i 2015, så atter en lille fremgang.

Afslutningsvis for 2016
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 ønsker derfor at takke 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 2017
Den 30. januar 2017 – Vinder A - Faurskov
Den 4. februar 2017 - Årsmøde
Den 19. marts 2017 - Working Test - Vestsjælland
Den 8. april 2017 - Racearrangement - Markprøve-B - Sydjylland
Den 9. april 2017 - Racearrangement - Udstilling – Sydjylland
Den 26. august 2017 - Racearrangement - Udstilling - Sydsjælland
Den 27. august 2017 - Markprøve-B - Sydsjælland
Den 9. september 2017 - Working test – Fyn
Efterår 2017 - 1 Åben A

