Raceledelsesmøde 8. juni 2020
Sted: Telefonmøde, kl: 19:00
Deltagere: Jørgen Falk (JF), Morten Lundby Mikkelsen (MLM), Susanne Tillge (ST), Tanja B. Olsen
(TBO), Marianne Røjgaard (MR) og Randi Pedersen (RP)
1. Valg af mødeleder
JF valgt som mødeleder.
2. Valg af referent.
RP valgt
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er forsvundet i cyberspace. Alle sender notater til RP, som skriver det sammen og
referatet.
5. Opfølgning fra sidste møde(r)
a. Invitation af sidste dommere til 2020 markprøver/WT’er.
Dommerne til B-prøven i august er ved at være på plads. På grund af den
nuværende situation med COVID-19, ser raceledelsen det ikke som en mulighed at
bruge en engelsk dommer til efterårets udstilling. Derfor inviteres en dansk dommer
i stedet til udstillingen d. 30.8.
b. DKCH(U) – comeback til DRK Bestyrelse. RP laver et udkast og sender til rundt.
6. Post til raceledelsen.
a. DRK klageudvalg. Der skal vælges en repræsentant for alle 5 racer. JF kontakter de
øvrige racer angående kandidater.
b. Spørsmål om udtagelse til NM2020. Raceledelsen vedtog at medlemmer, der ønsker
at deltage på NM 2020 i Norge kan komme i betragtning ved at indsende relevante
resultater senest 1.9.2020. Set i lyset af nedlukningen af DRK’s aktiviteter i 2020, så
vil resultater opnået i 2019 også kunne tælles med til udtagelsen. Deltagerne må
forvente at deltagelse sker helt for egen regning i 2020, pga. racens økonomiske
situation.
c. Mulighed for åben A/C prøve samt åben A. JF kontakter Per Rethmeier angående
økonomien i arrangementerne, inden raceledelsen tager beslutning om medvirken.
d. Retrieveren - 1- kontakt til opdrættere, der har haft hvalpe i foråret. JF kontakter
opdrætter.
2- JF skriver et oplæg og sender rundt omkring racens situation i forhold til
situationen omkring coronavirus.
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7. Orientering om racens økonomi. Økonomien er fortsat meget presset. Dog et lille plus i
beholdningen efter at TBO har afholdt træning for racen i foråret.
8. Orientering fra/til DRK
a. Se pkt 6.1
9. Sager til debat/beslutning
a. DKCH(U) - afventer.
b. Udtagelse til Nordisk Mesterskab 2020. - RP sender skriv til Tanja. Egenbetaling for
deltagerne i år, pga racens økonomiske situation.
c. COVID-19 vs kommende arrangementer. Træningsarrangementet på Fyn bliver
afholdt efter planen. Der arbejdes på at sikre deltagerne i forhold til retningslinjerne
vedrørende COVID-19.
10. Hjemmeside, facebook og Retrieveren
a. Næste deadline til Retrieveren 5. juli
i. Udgivelsesplan www.dansk-retrieverklub.dk/xdoc/336/udgivelser_2020_retrieveren.pdf
11. Kommende arrangementer
a. 26/7-20 – Jægerforbundets racedyst.
Deadline for deltager tilmelding til Marianne 1.7.2020
b. 7-9/8-20 – Træningstræf (Tarup-Davinde)
c. 29/8-20 – Markprøve B (Bække)
Prøveleder ikke på plads. MLM kontakter regionen.
d. 30/8-20 – Certificatudstilling (Bække)
Udstillingsleder, ringsekretær på plads. Dommer inviteret.
e. 20/9-20 – Working Test (Hønning).
Jan Pedersen, prøveleder.
f. 9-12/10-20 – Nordisk Mesterskab (Norge). Se pkt 6.b for yderligere info.
g. 6/12-20 – Markprøve A, Åben (Tjele)
h. Årsmøde 2021
Lokalet er booket. Forslag til et foredrag/oplæg omkring parringer, fertilitet og
opdræt af hvalpe.
i. Aktiviteter/træninger 2021 - henlægges til næste møde.
12. Evaluering af mødet.
13. Eventuelt
14. Parkering til kommende møder
a. Roller og ansvar
b. Nordisk avslrådskonference
c. Racekompendie
15. Foreløbige dagsordenspunkter til næste gang.
- Aktiviteter og træninger i 2021.
16. Dato og sted for næste møde: 17.8.2020 - telefonmøde kl 19.00.
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