Årsberetning 2018
Raceledelsens årsberetning for 2018

Valget 2018
Valget til raceledelsen i 2018 blev atter et fredsvalg, idet Randi Pedersen
valgte at genopstille og da der ikke var andre opstillede, blev hun valgt.
Morten Mikkelsen blev valgt til 1. suppleant og Lisa Nørgaard til 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 i dag og
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 3 face-to-face møder og 2 telefonmøde.
De 5 racer i DRK har holdt særskilte møde uden bestyrelse 1 gange i løbet af
året.
Herudover har racen været repræsenteret ved 1 møder med de øvrige racer og
DRK’s bestyrelse, som blev afholdt i en meget positiv ånd.

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

Racearrangementer
Vores forårsarrangement blev afholdt den 7. og 8. april ved Sorø, hvor Joe
havde skaffet et supert areal både til markprøven samt til udstillingen..
B-prøven blev afholdt den 7. april med Joe Christensen som prøveleder og med
dommerne Bent Muller, Morten Rossau, Hanne Søndenbroe, Lars Mertz .
Der var 1 tilmeldt kvalifikationsprøven.
Udstilling blev afholdt den 8. april med Anne-Mette Storr som udstillingsleder
og med David Hutchison (UK) som dommer.
Efterårsarrangementet blev afholdt den 25. og 26. august ved Horsens.
Udstillingen blev afholdt den 25. august med Karin Knudsen som
udstillingsleder og dommer var Ray Strudwick (UK).
Markprøven blev afholdt den 26. august med Kurt Vium som prøveleder og
med dommerne Marianne Ankjær, Luise Rasmussen og Lars Nordenhof.

A-Prøver
Vinder A blev afviklet på Faurskov den 16. december med Christian Brix
Søndergaard som prøveleder og Anders Mølgaard og Boye Rasmussen som
dommere.

Racedyst
Vi deltog alle 3 steder, og racen blev præsenteret på fornemste vis:
Jylland:
1.pladsen 89p, med følgende på holdet:
• Jesper Bromerholm, Bromerholme Jade
• Erik Stampe, Thais
• Poul Larsen, Tanima's Storm
Fyn:
1.pladsen 90p, men følgende på holdet:
• Munkhavens Thymax Axel / John Enghof (Bedste hund af alle racer)
• Betina R Pedersen, Munkhavens Thymax Petrus
• Jigger Tarks Lovely Falcon / Per Rethmeier
Sjælland:
2.pladsen 90p – efter match på tid, med følgende på holdet:
• Birgit Jordt Adsersen, Skattkammarens Red Alert
• Henrik Jordt Adsersen, Skattkammarens Trapper John
• Michael Jørgensen. Friia Angi Puyo Luh

Nordisk Mesterskab
Vi deltog med 2 hold. NM er lavet om, så flere hunde kan deltage. Hvert land
måtte i Sverige deltage med 2 hold a 3 hunde. I Sverige blev det afholdt som
en IWT for hold og individuelt som en B-prøve.

Denmark Team 1
1. Palle Olesen & ”Stella”
Beautyfields Fancy Stella Rose, DK12295/2014

2. Henrik Jordt Adsersen & ”Aaju”
Skattkammarens Trapper John, SE15506/2012
3. Kent Frederiksen & ”Esther”
Munkhaven Esther, DK09692/2009

Denmark Team 2
4. Preben Jørgensen & ”Klinger”
Skattkammarens Maxwell Klinger, SE15505/20125
5. Øjvind Kaas-Larsen & ”Jeddi”
Durin’s Alfa Jeddi, DK18430/2011
6. Randi Pedersen & ”Dunja”
Durin’s Kække Dunja, DK06066/2012
--R1. Lisa Nørgaard Poulsen & ”Lucy”
Waternuts In The Groove, DK14936/2014
DK team 2 blev nr. 5 og DK team 1 blev nr. 8.
På mesterskabets 1. dag – NM for hold – blev danske hunde kåret som bedste
hund på 3 af prøvens 5 poster.
DK hold 2 blev kåret som bedste hold på post 3.
På mesterskabets 2. dag – NM individuelt - blev Henrik Jordt Adsersen og
Skattkammarens Trapper John bedste danske ekvipage med en 1. pr og en 5.
plads i finalen.

Træningstræf
Den 11.-12. august blev der afholdt Træningstræf på Fyn med deltagelse af 44
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.
Som instruktører til træningstræffet var inviteret Bent Pedersen, Carsten
Druekjær , Lobke Bloten og Gert Knudsen. Alle fik stor ros af deltagerne.
Arrangement var igen i år udbygget med en gennemgang af hundens anatomi
og ringtræning ved Christian Brix Søndergaard
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. 17 marts i Gammelrand prøveleder var Kresten Henriksen, dommere :
Lars Mertz, Carsten Andersen og Jens Lund
2. WT. 23. september hos Flemming Roed som også var prøveleder, dommere
: Walter Mygil, Gert Knudsen og Ricard Beckerley (UK)
Vi havde også uofficielle klasser på begge WT.

Champion
Racen har i 2018 fået følgende nye champions:
• DKJUCH Engsboda Hope For Coke And A Smile
• DKJUCH Almanza Action For Fun
• DKSCH(V) DKSCH SEVCH Flat-Hunter´s Strikewen Cosy

Årets hunde 2018
•
•
•

Årets Flatcoated: Engsboda Hope For Coke And A Smile
Årets Flatcoated på udstilling: Starworkers You Keep Surprising Me
Årets Flatcoated på markprøve: Munkhavens Almo Thyra

Opdrætterudvalg
Særskilt årsberetning er vedlagt.

Status
Antallet af stambogsførte hvalpe har været 267 hvoraf 9 hunde var importeret.
En stor fremgang i forhold til 2017 (ca 60%), som var på 167, hvoraf 9 var
importeret.
Antal medlemmer er 482 mod 439 i 2017, så en lille fremgang (ca 10%).

Afslutningsvis for 2018
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 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20.januar 2019 - Åben A – Tjele, Jylland
3. februar 2019 – Årsmøde
2. marts 2019 UWT et sted på Fyn
17. marts 2019 - Working Test – Vestsjælland
6. april 2019 - Racearrangement - Markprøve-B – Davinde
7. april 2019 - Racearrangement - Udstilling – Davinde
12.- 14 april 2019 Sporarrangement Klosterheden
9. - 11 august 2019 Træningstræf – Fyn
24. august 2019 - Racearrangement - Udstilling – Sorø
25. august 2019 - Markprøve-B – Sorø
22. september 2019 - Working test – Fyn/Jylland
NM i Norge (dato endnu ikke fastlagt)
Vinder A (dato endnu ikke fastlagt)

