Her følger årsberetningen for 2008
Valget 2007
Ved valget i 2007 blev Christian Brix Søndergaard og Annika Christiansen valgt ind i Raceledelsen, mens
Anette Nielsen blev valgt som 1. suppleant, og Per Rethmeier blev valgt som 2. Suppleant.
Raceledelsens konstituering
Raceledelsen 2008 konstituerede sig således:
Formand: Christian Brix Søndergaard
Næstformand: Kresten Henriksen
Kasserer: Kristian Kristensen
Sekretær: Annika Christiansen
Medlem: Randi Pedersen
Jeg vil benytte lejligheden til at takke de øvrige medlemmer af raceledelsen for et godt og sagligt
samarbejde, det har været en fornøjelse at være formand i det forgangne år.
Vi har selvfølgelig debatteret og været uenige undervejs, som man selvfølgelig skal være for at lave gode
løsninger, men når en beslutning var truffet har hele ledelsen bakket op om den.
Mødeaktivitet:
Raceledelsen har afholdt 4 face-to-face møder samt 5 telefonmøder.
Raceledelsen har ikke holdt møde med udvalgene, det vil vi råde bod på i det kommende forenings år.
Herudover har racen været repræsenteret ved 2 møder med de øvrige racer og DRK’s bestyrelse.
Hjemmesiden.
Igen i år har der været fokus på vores hjemmeside ang. opdatering mm, samt hvor vidt vi skulle have ny
hjemmeside. Resultatet er blevet at vi nu samarbejder med DRK om at få vores ny hjemmeside lagt på
DRK´s hjemmeside under racerne, så DRK hjemmeside bliver indgang til vores hjemmeside. Der er blevet
afholdt møde med bestyrelsen, Curly og os og vi venter i nær fremtid en løsning. Indtil vi er i vejret med
den ny hjemmeside, vil vi løbende opdatere den gamle. Tak til Claus Larsen for at være webmaster.
Retrieveren.
Raceledelsen mener selv, at vi i år har været rigtig gode til at informere i Retrieveren, både om fremtidige
aktiviteter og om hvad der er sket på afholdte arrangementer. Til stor del takket være Annika’s
engagement, men naturligvis også takket være alle de medlemmer der har sendt artikler og indlæg til
Retrieveren. Så længe vedtægterne er som nu, er Retrieveren vores officielle medie til at nå vores
medlemmer.
PRA.
I foråret blev en dansk opdrættet hund øjenlyst i Holland og fik konstateret PRA, det kom som lidt af et
chok, vi vidste godt at der i forskellige andre lande bla. Sverige var konstateret PRA hos enkelte hunde, men
alligevel var det et chok.
Det viste sig senere efter en ny øjenlysning med flere dyrlæger, at den dansk opdrættede hund ikke havde
PRA.
Sundhedsudvalget har kontakt til de øvrige lande i Europa mm. for at få et samarbejde i gang omkring
udviklingen af en gentest, som muliggør at man inden avl kan teste hundene for om de er bærere af PRA.
Øvrige racer, heriblandt labrador, har på nuværende tidspunkt en test som bliver anvendt i deres
avlsprogram.

Raceledelsen sendte et spørgsmål til DKK´s sundhedsudvalg om vi med vores nye avlsrestriktioner med
virkning fra 1/7 - 2008 var tilstrækkelige. Svaret var et klart ja, de er på nuværende tidspunkt tilstrækkelige.
Opdrætterkonference i Sverige
Annika Christiansen og Randi Pedersen deltog den 9. og 10. februar i en opdrætterkonference arrangeret af
den svenske flatklub. Der har været et meget fyldigt referat i Retrieveren nr.4.

Aktiviteter
2008 bød på mange aktiviteter af forskelligartet karakter. Der var god opbakning om de forskellige
arrangementer, og mange flattere viste sig fra deres bedste sider og gav racen megen positiv omtale og god
PR.
Racearrangementer
Racen afholdt traditionen tro, et forårsarrangement og et efterårsarrangement.
Forårsarrangementet blev afholdt i Region Sydsjælland i weekenden d. 12.-13. april. Lørdag bød på
markprøve på Stenlilles jagtforeningsarealer, med Per Holmgren som prøveleder. Dommere på dagen var:
Beg. Niels Lorenzen og Kresten Henriksen, Åben John Bech, vinder Christian Brix Søndergaard.
Der var tilmeldt 48hunde på dagen
Udstillingen blev afholdt samme. Udstillingsleder var Lene Johansen og dommer på dagen var Niels
Brandstrup (N). Der var 59 hunde tilmeldt på dagen.
På forårsarrangementet blev racens års pokaler uddelt:
Årets Flatcoated retriever og årets markprøvehund 2007 blev DKBRCH NJCH Fågelstorps Jocke Orrtupp
Årets udstillingshund 2007 blev DEVDHCH LUCH PLCH SECH Starworkers Duke Ellington.
Efterårsarrangementet blev afholdt i Region Nordjylland i weekenden d. 30.-31. august. Lørdag bød på
udstilling hvor Glenys Gwilliam (GB) dømte og Inga Bonnez var udstillingsleder. Der var tilmeldt 68 hunde
på dagen.
Søndag var der markprøve hos Jens Peter og Anette Larsen, prøveleder var Hans Jørgen Bilstrup. Dommere
på dagen var: Begkl.: Kaj Jørgensen & Ulla Lindner, Åben klasse: Christian Brix Søndergaard & Anders
Mølgaard og Vinderklasse: Anders Mølgaard
Der var tilmeldt 50 hunde på dagen.
Vi havde markprøven sammen med Curly.
Kvalifikationsprøver
Racen har i 2008 afholdt 3 kvalifikationsprøver.
Den første blev afholdt hos Christian, og var kun åben for flatcoated retrievere. Christian Brix Søndergaard
var prøveleder, dommer i begge discipliner. 9 hunde deltog.
Den 2. prøve blev afholdt ved Sorø, med Brian Hansen som prøveleder og Connie Svane Pedersen som
eksteriørdommer, arbejdsdelen blev dømt af Kresten Henriksen og Johnny Henriksen antal hunde 32
Den 3. prøve blev afholdt ved Gals Klint på Fyn, prøveleder John Enghoff. Eksteriørdommer Erling Kjær
Pedersen og arbejdsdelen blev dømt af Viggo Berger og Christian Brix Søndergaard.
36 hunde deltog.
A – prøver
Der blev afholdt 1 Åben A prøve i Præstø, med Bent Christiansen som prøveleder. 7 hunde deltog og alle fik
1.pr. , imponerende, det siges at prøvelederen havde tårer i øjnene. Dommer var Kaj Lubcke.

For første gang afviklede racen en international markprøve som også var det uofficielle nordiske
mesterskab. Stedet var Bognæs prøveleder var Lars Mejlby. Dommere på dagen var Keld Jørgensen og Lars
Mertz. 16 hunde var tilmeldt. alle de nordiske lande var repræsenteret samt Tyskland. Der blev uddelt
Cacit. Det var en rigtig god dag.
Igen år, blev der afviklet vinder A på Faurskov 11 hunde var tilmeldt. Prøveleder var Christian Brix
Søndergaard, dommere var Kaj Jørgensen og Carsten Andersen.
Tak til jagtkonsortiet ved Præstø samt til de 2 skytter Morten Tambour (Bognæs) og Claus Hansen
(Faurskov) for at vi må afvikle prøver hos dem.
Træningstræf.
Det traditionsrige sommertræf blev i år afholdt i Hønning plantage hos Marianne og Christian som også
stod for arrangementet, som instruktører havde vi inviteret 3 dygtige instruktører Marianne Ankjær,
Thorleif Rigenstrup og Jan Lorentzen. Der var 50 tilmeldte hunde, som fik en lærerig weekend med træning
og hyggeligt samvær. Raceledelsen har modtaget flere positive henvendelser fra deltagere som var tilfredse
med weekenden.
Men det skal nok også siges at der var lidt for mange hunde i forhold til instruktører, det vil blive rettet ved
et senere arrangement.
På Sjælland blev der afholdt et træningstræf den 1. maj hos Gert Ryder nær Hillerød, stor tak for lån af
Gerts terræn.18 hunde deltog som instruktører på dagen var Bent Christiansen, Øjvind Kaas samt Randi
Pedersen. Alle havde en god dag trods regnvejr.
Den 3. maj var der hvalpetræf hos Annika. Kun 3 deltagere mødte op fik, men de fik til gengæld rigtigt
noget for pengene.
Racedyst.
Racen var også i år repræsenteret ved den årlige Racedyst både på Sjælland og i Jylland. I Jylland bestod
holdet af: Fin Mikkelsen med Rafiki, Hans Jørgen Bilstrup med Jiggers Tarka Lovely Alma og Per Rethmeier
med Svalegårdens Naja. Holdet gjorde en god figur og endte som nummer 2 i holdkonkurrencen for ikke
stående hunde og bedste individuelle hund.
På Sjælland bestod holdet af Seamaster’s Eternity og Reltub Black Velvet med Annika Christiansen som
fører og Kiria Takias Iliana med Ole Munch Petersen. Flatcoat blev bedste hold for ikke stående hunde.
Tak til alle deltagerne for at vise vores race ved disse arrangementer
Repræsentation af racen i øvrigt. Der fandtes repræsentanter for racen på plads ved både Hundens dag
Tivoli og ”Vi med Hund” Messen i Brøndby.
Tak ligeledes her til deltagerne
Champion.
Racen har i år fået 2 nye Brugschampions:
DKBRCH Holly Hunter´s Woody Guthrie ejer Johnny Henriksen
DKBRCH Jiggers Tarka Lovely Alma ejer Hans Jørgen Bilstrup
Stort tillykke til begge.

Opdrætterudvalg:
Her kommer særskilt beretning

Sundhedsudvalg:
Her kommer særskilt beretning
Status:
Antallet stambogsførte hvalpe lød i 2008 på 311, hvoraf 12 hunde var importerede. Til sammenligning var
tallet i 2007 367, hvoraf 11 var importer.
Antal medlemmer: 653 mod 721 i 2007.

Fremtidsplaner:
Forårsarrangement på Møllerup Gods på Djursland weekenden d. 4 og 5. april
3 Kvalifikationsprøver
Efterårsudstilling på Samsø i samarbejde med Chesapeake 29. eller 30. august
5 træningstræf i løbet af 2009, følg med i Retrieveren
Temadag for Flatcoat opdrættere og ejere.
1 Åben A prøver
2 Vinder A prøver
Arrangementer hvor racen ønskes repræsenteret:
”Vi med hund” messe, Racedyst, Hundens dag Tivoli
Det lyder ikke af så meget men vi må huske på at 2009 er 50 års jubilæum for DRK, og det skal da fejres så
må vi holde lidt tilbage med arrangementer da det jo er de samme mennesker og terræner der skal bruges.

På Raceledelsens vegne vil jeg gerne byde Johnny Eckhaus, velkommen i ledelsen.
Håber at vi får samme positive samarbejde i den nye raceledelse i 2009
Og så tak til dig Kresten for særdeles godt samarbejde i det forløbne år, selv om du nu ikke længere er
medlem af raceledelsen håber vi at kunne trække på din ekspertise og viden.
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, vores Webmaster Claus Larsen, DRK’s sekretariat, 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.
Christian Brix Søndergaard

