Face2facemøde 14.11.2017 - Madam
Bagger
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Kresten Henriksen (KH), Per Reitmeier (PR), Susanne Tillge (ST),
Morten Lundby-Mikkelsen (MLM), Lisa Nørregaard Poulsen (LNP), Randi Pedersen (RP).

1. Godkendelse af dagsorden.
Punkterne 11.a hjemmesiden og 11.b sponsorer blev tilføjet. Dagsorden blev godkendt.
2. Underskrivelse af referater
Referaterne blev underskrevet.
3. Vinder A Faurskov 22.12, (prøveleder, dommer)
Prisen er den samme som sidste år, CBS sørger for dommere. Prøveleder enten CBS eller John
Enghoff.
4. WT 17.3.18 (sted, prøveleder og dommere) KH tovholder (Englænder, A-dommer, CBS inviterer
dommere).
5. Forårsarrangement 7.-8. april (sted, prøveleder, udstillingsleder og dommere) Tovholder RP
Udstilling, B-prøve Gammelrand. KH hjælper med at finde prøveleder. ST finder udstillingsleder.
Udstillingsdommer: David Hutchison. Markprøve dommere. CSB inviterer dommere til markprøven.
6. Efterårssarrangement 25. - 26.august (sted, prøveleder, udstillingsleder og dommere) CBS
Tovholder. Udstillingsdommer: Mr Stadwick. CBS inviterer dommere til markprøven.
7. NM fremadrettet.
Raceledelsens oplæg til arrangementet vil være at man lægger sig tæt op af Goldens reglement for
NM, med følgende undtagelser:
- Hold-WT’en skal være på vinderklasseniveau, og bedømmelserne følger det internationale WTreglement. Maks 48 deltagere.
- Det individuelle mesterskab vil være en B-prøve, eventuelt med officiel Åbenklasse maks 48
deltagere.
- Prøveperiode på 4 år så alle lande prøver at arrangerer NM efter det nye reglement.
- Skypemøde CBS og PR deltager i Skypemøde.
PR og RP udtrykte begge betænkeligheder ved, at det nye system måske betyder, at der ikke
arrangeres A-prøver til NM.
8. Dommerliste fra UK (markprøve). Vi kigger på listen og bruger den efterhånden som der skal
inviteres dommere til vores prøver/WT’er.
9. Årsmøde (4. februar, 2018). Forslag til årsmødet til DRK’s bestyrelse. Bestyrelsen enige i forslaget
om at få revideret vedtægterne. Vi kender ikke bestyrelsens holdning til forlaget om ændring af §14.
om direkte forhandlingsret.
10. Mødet med bestyrelsen.
Mødet med bestyrelsen var positivt og lover godt for et positivt samarbejde. Det var en god
oplevelse og raceledelsen ser frem til samarbejdet.
11. Racedyst 2018

Raceledelsen udtager de ekvipager der skal deltage på Danmarks hold. Der er kun et vinderhold,
kun en vinder af den individuelle konkurrence.
11a. Hjemmesiden.
CBS kontakter Dot og Susanne Jensen angående hjemmesiden.
11.b. Sponsorer (kenneler).
ST prøvede til racearrangementet. RP foreslår at der sendes en fællesmail til dem der har
kennelmærke. MLM undersøger mulighederne for sponsorpræmier. Forslag til præmiegenstande på
arrangementerne modtages i raceledelsen. Der er mange deltagere på både udstilling og
markprøve, der sætter stor pris på præmiegenstande med flatcoat-motiv.
12. evt.
- Mulighederne for at afholde en åben A-prøve for racen blev diskuteret.
- Hvilke muligheder har vi for at støtte udviklingen af vinderklassehunde?
- Forslag til årsmødet. Hvordan får vi motivere flere til at træne med deres flatcoat og deltage på
udstillinger?

