Raceledelsesmøde den 26/1-13 kl. 10.00

Fjeldsted Skov Kro

Deltagere: Christian Brix Søndergård (CBS), Jesper Hvidt Mortensen (JHM), Annette Jakobsen
(AJ), Kresten Henriksen (KH)

Dagsorden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Underskrivelses af referater
Godkendelses af dagsorden
Gennemgang af alle vores arrangementer 2013
Randi`s ansøgning om indstilling til eksteriørdommer
Kennel Durin´s ønsker at udsætte en vandrepokal til efterårsarrangementet
Evaluering af NM, både økonomi samt prøver
Årsmødet, hvem gør hvad i dag og kort gennemgang af regnskab samt årsberetning
Evt.

Deltagere: Christian Brix Søndergård (CBS), Jesper Hvidt Mortensen (JHM), Annette Jakobsen
(AJ), Kresten Henriksen (KH)
A. Referater fra 2 møder underskrevet af alle.
B. Dagsorden Godkendt
C. Gennemgang af planlagte arrangementer i 2013.

17. Marts officiel WT med uofficielle klasser. Sted: Rold Skov, Horsens. JHM Tovholder. CBS
finder officielle dommere, og JHM finder uofficielle dommere. JHM prøver at arrangere en guidet
tour i prøven for interesserede.
6.-7. April. Fyn. Forårsarrangement på plads. Ringsekretær: Anette Dam. AJ arrangerer guidet tour
for interesserede.
15. juni. Uofficielt trippelarrangement. Officiel apporteringsprøve. Arrangeret af Jagtforening.
Arrangementet afvikles i samarbejde med jagtforeningen. Sted: Hjulby Mose, Østfyn. Mini-WT
Skue. AJ finder dommere til WT. Skuedommer: Susanne Tilge.
20.-21.7 Sommertræningstræf i Stenlille, Sjælland. KH tovholder. Arrangementet på plads. KH
laver tekst til hjemmeside/Retrieveren.
24.8-25.8 2013:
Udstillingsdommer ikke fundet endnu. CBS arbejder videre på listen der blev sendt til DRK.
15.9 – WT Sjælland. Annika Christiansen (AC) kontaktes angående samarbejdet med Golden
omkring prøven. CBS kontakter AC.

A-prøver:
2 vinder A-prøver (Faurskov, Torbenfeldt).
1 åben A, måske 2. Præstø ikke en mulighed i år.
D. Ansøgning indstilles af Raceledelsen til DRK’s bestyrelse.
E. Raceledelsen modtog pokalen med gældende proportioner.
F. Evaluering af NM: A-prøven var ikke på det ønskede niveau. Der manglede fugle om
formiddagen i en sådan grad at det gik ud over prøvens afvikling. WT arrangementet forløb rigtigt
godt. Hele arrangementet fik ros fra de øvrige nordiske lande. Økonomien: Arrangementet var dyrt.
Et fordyrende element var at RCL havde valgt ikke at sælge skyttepladser, men valgte at tilbyde
dem til skytterne på de øvrige terræner, hvor racen afholder A-prøver. Prisen for et Nordisk
Mesterskab, der er skruet sammen på denne måde, ligger på det leje. RCL diskuterede muligheden
for at lave hensættelser fremadrettede, da arrangementet kommer til landet hvert 4. år. RCL
undersøger mulighederne for at reducere udgifter ved eventuelt at lægge arrangementet mere
centralt.
G. RCL gennemgik programmet for årsmødet og fordelte praktiske opgaver.
H. Evt.
-

RP: OU er reduceret med et medlem. Det er op til den nye raceledelse om udvalget skal
være selvsupplerende, eller om RCL ønsker at have et medlem med.

