Årsberetning 2017
Raceledelsens årsberetning for 2017
Valget 2017
Valget til raceledelsen i 2017 blev atter et fredsvalg, idet Christian Brix Søndergaard
valgte at genopstille og da der ikke var andre opstillede, blev han valgt.
Sidste medlem til raceledelsen blev valgt på årsmødet. Der var 2 opstillede Per
Rethmeier og Morten Lundby Mikkelsen. Per Rethmeier blev valgt og Morten Lundby
Mikkelsen blev 1. suppleant. Efter kampvalg blev Lisa Nørgaard 2. suppleant.
Raceledelsen ved ikke, hvordan den 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: Per Rethmeier
Sekretær: Randi Pedersen
Medlem: Susanne Tillge
Begge suppleanter har deltaget aktivt på vores møder.

Mødeaktivitet
Raceledelsen har afholdt 2 face-to-face møder og 3 telefonmøder.
De 5 racer i DRK har holdt særskilte møder uden bestyrelse 3 gange i løbet af året,
hvor mange ting er blevet vendt. Resultatet er de 2 forslag som vi skal behandle
senere på vores årsmøde, samt at DRK nedsætter et sundhedsudvalg.
Herudover har racen været repræsenteret ved 1 møder med de øvrige racer og
DRK’s bestyrelse, som i år blev afholdt i en meget positiv ånd.

Aktiviteter
Vi har haft et højt aktivitetsniveau.
Det blev bl.a. til:
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B-prøver
WT´er,
Uoff. WT
Udstillinger
træningstræf
A-prøver

Racearrangementer
Vores forårsarrangement blev afholdt den 8. og 9. april på Flemming Roed´s dejlige
terræn.
B-prøven blev afholdt den 8. april med Flemming Roed som prøveleder og med
dommerne Luise Rasmussen, Gert Knudsen og Kaj Falk Andreasen.
Der var ingen tilmeldt kvalifikationsprøven.
Udstilling blev afholdt den 9. april med Anette Dam som udstillingsleder og med Wies
Boermann (NL) som dommer.
Efterårsarrangementet blev afholdt den 26. og 27. august ved Vordingborg.
Udstillingen blev afholdt den 26. august med Anne-Mette Storr som udstillingsleder og
dommer var Shirley Oxford (UK).
Markprøven blev afholdt den 27. august med Gert Muller som prøveleder og med
dommerne Hanne Søndenbroe, Lisa Nørgaard, Iben Pytlick og Bent Muller.
Der blev ligeledes afholdt kvalifikationsprøve. Susanne Tillge dømte eksteriøret og
Hanne Søndenbroe dømte arbejdsdelen.

A-Prøver
Der er blevet afholdt 2 Vinder A.
Første Vinder A blev afholdt på Faurskov den 30. januar med Christian Brix
Søndergaard som prøveleder og Kaj Falk Andreasen og Flemming Roed som
dommere.
2 blev placeret – 1. og 2. vinder med CK.
Anden Vinder A blev afholdt på Faurskov den 22. december med Christian Brix
Søndergaard som prøveleder og Anders Mølgaard og Keld Jørgensen som dommere
4 blev placeret 1. vinder med CK

Nordisk Mesterskab
Vi deltog ikke i Finland, pga. manglende interesse og sygdom.
Racedyst
Der var i år tilmeldt hold i Jylland, Fyn og Sjælland, dejligt at vi kunne stille hold alle 3
steder.
Det jyske hold blev nr.3 og bestod af:
 Jiggers Tarka Lovely Knuddi ført af Åge Wilhelmsen




Pearly Coat Huckleberry Pie ført af Bjarke Buur Røjgaard
Bromerholm’s A Black Jade/ført af Jesper Bromerholm

Tovholder var Anette Larsen.
Det fynske hold blev nr.2 og bestod af




Jiggers Tarka Lovely Falcon ført af Per Reithmeier
Munkhavens Thymax Messi ført af Betina Rothe Pedersen
Munkhavens Thymax Axel ført af John Enghoff

Det sjællandske hold blev nr. 3 og bestod af





Funnyflats Vega ført af Anne-Marie Jersin
Bouncer´s El Perro Verde ført af Gitte Merete Sørensen
Durin´s Alfa Jeddi ført af Øivind Kaas-Larsen

.

Træningstræf
Den 12.-13. august blev der afholdt Træningstræf på Fyn med deltagelse af 32 hunde
i alderen 16 uger til 9 år og med både nye og gamle hundefører. Igen i år var det
Annette og Jørgen som stod som arrangører, stort tak fra raceledelsen for det store
arbejde i ligger i det
Til arrangementet var lejet en spejderhytte med plads til alle og plads til campingvogn
og telt.
Som instruktører til træningstræffet var inviteret Fin Mikkelsen, Lars Guldhammer og
Karina,alle fik stor ros af deltagerne. Per Reithmeier tog sig af brugsprøveholdet
Arrangement var udbygget med en gennemgang af hundens anatomi og trimning ved
Marianne Kyhn og Christian Brix Søndergaard
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/ Annette og Jørgen, at
træningstræf bliver en fast aktivitet for racen hvert år.

WT
Det blev til 2 WT´er:
1. WT. 19 marts i Rørvig prøveleder var Lene Rasmussen, dommere : Lars Mertz,
Kresten Henriksen og Anne Lisa Johansen
2. WT. 9. september på Fyn prøveleder var Henrik Tejlgaard, dommere Marianne
Ankjær, Susanne Andersen og Anders Mølgaard.
Vi havde også uofficielle klasser på begge WT.

Champion
Racen har i 2017 fået følgende nye champions:




DKCH(J) Pearly Coat Huckleberry Pie
DKCH(J) Starworkers Voice Of a Legend

DKCH(J)Beautyfields Fancy Stella Rose.

Årets hunde 2017


Årets Flatcoated: Starworkers Voice Of a Legend



Årets Flatcoated på udstilling: Starworkers Read Me Lips



Årets Flatcoated på markprøve: Munkhavens Almo Thyra

Opdrætterudvalg
Særskilt årsberetning er vedlagt.

Status
Antallet af stambogsførte hvalpe har været 167 , hvoraf 9 hunde var importeret. En
stor tilbagegang i forhold til 2016, som var på 222, hvoraf 8 var importeret.
Antal medlemmer er 439 mod 454 i 2016, så en lille tilbagegang.

Afslutningsvis for 2017
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 2018
Den 4. februar 2018 - Årsmøde
Den 17. marts 2018 - Working Test - Vestsjælland
Den 7. april 2018 - Racearrangement - Markprøve-B - Svebølle
Den 8. april 2018 - Racearrangement - Udstilling – Svebølle
Den 11. + 12 august 2018 Træningstræf - Fyn
Den 25. august 2018 - Racearrangement - Udstilling - Jylland
Den 26. august 2018 - Markprøve-B - Jylland
Den 23. september 2017 - Working test – Fyn/Jylland
1 Åben A

1 vinder A
NM i Sverige

