Dagsorden – Face 2 Face møde Raceledelsen, Madam Bagger 24-09-2009.
Deltagere RCL: Christian Brix Søndergård (CBS), Kristian Kristensen (KK), Johnny Eskhaus (JE),
Annika Christiansen (AC), Randi Pedersen (RP). Referent: RP.
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Dagsorden
Godkendelse af referater fra tidligere møder
Nordisk Opdrætterkonference 2010
A-prøver
NM Finland
Afkomsbeskrivelse OU
Forårsarrangement 2010
Fremmøde fra udvalgene
Økonomi
Møde m DRK’s Bestyrelse
Hjemmeside
Årsmøde
Mødedatoer
Retrieveren
Evt.

Ad A. Følgende punkter blev lagt til dagsordnen:
K. Hjemmeside
L. Mødedatoer
M. Årsmøde, Madam Bagger
N. Retrieveren
Dagsordnen blev herefter godkendt.
Ad. B.

Referater fra tidligere møder blev godkendt og skrevet under.

Ad. C.

Følgende af de inviterede dommere har takket ja til at deltage på konferencen:
Judy Showell (UK), Anne-Berit Waskaas (N), Erling Kjær Pedersen (DK).
Kirsi Nieminen (SF) har meldt afbud og CBS har ikke fået svar fra Ragnhild Ulin (S).
CBS forsøger igen og inviterer Lena Hägglund såfremt der ikke modtages svar
indenfor rimelig tid.
CBS inviterer Torben M. Poulsen til at tage sig af markprøvedelen.
Judy Showell medbringer en ledsager fra England som hun selv betaler for.
AC har booket 8 værelser på en kro i nærheden af DKK’s lokaler. 5 enkeltværelser
og 3 dobbeltværelser.
Deadline for tilmelding fra de andre nordiske landes deltagere er rykket frem til
1.12.09. RP skriver dette til resten af Norden.
AC tager sig af Markprøvedelen
CBS er ordstyrer på udstillingsdelen.
Lørdag, udstilling:
CBS foreslog at vi starter udstillingsdelen med at Judy Showell gennemgår
standarden.
Fra Raceledelsen vil der blive stillet spørgsmål omkring bedømmelsen af
- Store hoveder
- Overpelsning

- Lang lænd
- Front
- Overvinkling bag
- For meget masse
CBS har inviterer DKK’s dommerforening i tilfælde af at øvrige dommere ønsker at
deltage.
Søndag, markprøve:
Begynderklasse, kvalifikationsprøve, Åben klasse, Vinderklasse vises praktisk. Aprøver beskrives af praktiske årsager af TP under gennemgangen.
RP Beder de øvrige nordiske lande om at medbringe deres nationale
markprøvereglementer (gerne på engelsk).
Gennemgangen danner basis for en diskussion af de enkelte landes bedømmelser af
de forskellige momenter.
Pris for deltagelse: 150 pr dag, og begge dage for 250 kr. Forhåndstilmelding og
forudbetaling af deltagergebyr.
Frokost indtages i DKK’s lokaler. Bestilles separat af deltagerne. AC finder et par
personer som vil være behjælpelige med opdækning, afrydning og øvrige praktiske
gøremål under weekenden.
RCL var enige om at sætte en halvsides annonce i Retrieveren. RP forfatter
teksten, mens JE er behjælpelig med opsætningen. Annoncen forfattes både på
dansk og engelsk og sendes ud til de øvrige nordiske retrieverklubber.
Under weekenden skal der sørges for Øl/vand, Kaffe/kage, bestik mm.
Ad. D

Dommer endnu ikke fundet til Åben A på Præstø. CBS leder videre.
Vinder A på Faurskov, dato ikke fundet endnu. CBS inviterer Kaj Falk, Flemming
Roed + 1.

Ad. E

NM Finland. Det danske hold kommer til at bestå af 3 deltagere og 5 hunde.
Tilmeldingsgebyret til holdkonkurrencen sponsoreres af RCL.

Ad. F

Familier til deltagende hunde sørger selv for frokost mv. ved arrangementet. RCL
/OU giver frokost til hundeførerne, samt betale færgeoverfarten for hundene fra
Sjælland.

Ad. G

Forårsarrangement 2010 – Sjælland – Højstrup. AC tovholder.
Sarah Whittaker dømmer udstillingen. CBS foreslog Anne Pelt som udstillingsleder.
Fællesspisning efter udstillingen om lørdagen.
Markprøve:
Begynderkl: Bent Müller
Åben: Marianne Ankjær
Vinder: John Juul
Ekstra: John Bech.
AC inviterer dommerne til markprøven.
Efterårsarrangement 2010 – Hos Aage Wilhelmsen.

CBS undersøger om terrænet tilhører Midtjylland eller Østjylland og kontakter
værtsregionen angående arrangementet.
Lørdag, markprøve:
Begynderklasse: Lars Nørgaard
Åben klasse: Lars Nordenhoff, Hans-Jørgen Lundgård
Vinderklasse: Kaj Jørgensen, Jon Andersen
Søndag, udstilling:
Dommer: Jenny Bird
Udstillingsleder: Randi Pedersen
På Racens udstilling i forbindelse med Verdensvinderudstillingen i Herning er CBS
udstillingsleder.
Denise Jury dømmer hanner, Susanne Forchammer dømmer tæver.
Ad. H

Der blev udtrykt et stort ønske om at medlemmerne i udvalgene bakker op om
møderne med RCL. Utilfredshed med at så få havde mulighed for at deltage for
anden gang.
- Efter det seneste medlems afgang i SU ønsker RCL at vide om SU har brug for et
nyt medlem i udvalget til at tage del i arbejdet.
- CBS udtrykte et ønske om at SU så bredere på udvalgets område og ikke
udelukkende beskæftigede sig med deciderede sygdomme, men også tog emner
op som eksempelvis hvilken skade en dårlig konstruktion kan medfører hos
hunde der bruges til jagt mm. Dette forslag mødte opbakning hos de øvrige
medlemmer i RCL og AC tog ideen med på næste SU møde.
CBS udtrykte herefter et ønske om et større og mere synligt engagement hos
medlemmerne i de to udvalg. RP og AC tog begge dette med tilbage til udvalgene.
Alle udvalgsmedlemmer inviteret til møde inden årsmødet. RP og AC inviterer
udvalgene til spisning kl 11.00.

Ad. I

KK kunne informere RCL om at racen lå inde med godt 90.000 kr. Dog kunne dette
tal ændres, da der endnu ikke forelå afslutning på alle mellemværende med DRK
endnu. Desuden går racen et dyrt år i møde med tanke på den Nordiske
avlskonference i marts 2010.

Ad. J

RP og KK havde deltaget i mødet med DRK’s bestyrelse. For Racens del var et af
punkterne fra mødet at der skulle tages stilling til hvorvidt man var positivt
indstillet til at inkluderer Novo Scotia Duck Tolling Retrieverne som en ny race
under DRK, såfremt Tollerklubben vedtog dette på deres årsmøde. RCL var enige
om at Tollerne skulle være meget velkomne til at blive en del af DRK på lige fod
med de øvrige retrieverracer.
CBS sender besked til Keld Jørgensen om racens indstilling.

Ad. K

RP kontakter webmaster/time2web angående de forsvundne nyheder.
RCL var enige om at materialet på hjemmesiden ser for uens ud i opsætningen,
hvilket gør siden mindre læsevenlig og ødelægger indtrykket af siden. Fremover
sendes materiale til JE som lægger oplysningerne ind i ret format.
RCL var alle enige om at det ikke går at vente længere på at få
hvalpeliste/hanhundelisten op og kører på den nye side. JE og KK stikker hovederne
sammen for at finde en løsning. Om nødvendigt vil RCL købe de nødvendige
skabeloner.

Ad. L

Årsmødet er indkaldt korrekt. Kandidater til RCL skal indsendes inden 10. oktober.
KK sørger for lokalet hos Madam Bagger. CBS inviterer Jan Gregor som dirigent.

Ad. M

Mødedatoer.
19.10.09 kl 21.30. punkter på dagsordnen er kandidater og evt forslag til årsmødet.
Tlf møde 2. dec kl 20.00.

Ad. N.

Retrieveren. Forslag om at spørge Janni Morsing om hun vil stå for Retrieveren. AC
efterlyste artikler til Retrieveren. CBS sender vedtægtsbestemte indlæg til
Retrieveren.

Ad. O

Der mangler en Pokal fra prøven på Bognæs. AC fortsætter eftersøgningen.
Forslag om at afholde træningstræf og evt ringtræning en måned før racens forårs
og efterårs arrangementer.
Mødet afsluttet i god ro og orden.

RCL møde med OU:
Deltagere: CBS, KK, JE, AC, RP og Anette Larsen (AL).
Udvalget arbejdere videre med de mange ideer som tidligere skitseret for RCL.
Medlemsaftnerne blev aflyst pga manglende opbakning fra medlemmernes side. OU
har planer om at afholde medlemsaftnerne i forbindelse med racearrangementet til
efteråret i stedet.
CBS informerede udvalget om at det inviteres til møde før racens årsmøde.
AL foreslog at der blev sendt et hæfte med en illustreret beskrivelse af racen til
alle de dommere som skulle dømme racen. CBS mente at dette i så fald måtte gå
gennem DKK, da det er DKK der står for en stor del af udstillingerne, og dermed for
mange af invitationerne.
AL spurgte derefter til om der var sket mere i forhold til at lave træninger rundt
om i landet, som racen tidligere har gjort. RCL havde ingen konkrete planer på
nuværende tidspunkt, men var tilhængere af ideen.

