Raceledelsesmøde 11. februar 2020
Sted: Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Kl: 17:00.
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 til mødeleder.
2. Valg af referent
RP valgt til referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra 17.12.2019. Godkendt.
5. Opfølgning fra sidste møde(r)
a. Opdatering af regler på hjemmesiden om årets hunde.
RP sender opdateringer til webmaster.
b. Invitation af sidste dommere til 2020 markprøver/WT’er.
JF har næsten alle dommere på plads til årets prøver.
6. Post til raceledelsen
a. Ny eksteriørdommer autoriseret for racen.
Kaj Falk Andresen er blevet autoriseret for racen. Raceledelsen vil indstille til DRK’s
udstillingsudvalg at Kaj Falk Andreasen bliver inviteret til at dømme racen på
udstillinger i DRK.
b. Opdaterede WT- og markprøvereglementer.
-

Markprøvereglementet er blevet revideret i forhold til
reglerne for vinderklasse på WT/B-prøve/A-prøve.
Regler for tilmelding i begynder- og åben klasse på WT er
ændret.

7. Orientering om racens økonomi.
Forespørgsel fra MR om, hvorvidt vi kan søge økonomisk støtte til afholdelse af NM i DK i
2021. MR går videre med dette.
I øvrigt er det sparetider i racen, så vi håber på stor opbakning fra medlemmerne til årets
arrangementer.
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8. Orientering fra/til DRK
a. Opdaterede markprøvereglementer. Se pkt. 6.b.
9. Sager til debat/beslutning
a. Evaluering af årsmødet.
Større fokus på årets hunde og champions.
Årets hunde bliver præsenteret med en top-5 på hjemmesiden med racens pokaler.
Meriter sættes på, når de bliver sendt ind fra medlemmerne.
Husk årets champions i årsberetningen. Medlemmerne skal oplyses om at de selv
skal sende ind til formanden, når deres hund er blevet champion.
b. DKCH(U)
Næste skridt er en henvendelse til DRK’s bestyrelse. JF tager kontakt til DRK.
MLM tager kontakt til Alex Faarkrog.
Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i forbindelse med racens racearrangement.
JF laver indkaldelse til årsmøde.
c. Retningslinier for træning inklusiv økonomi.
Træneren har det økonomiske råderum for holdet som tilmeldingsgebyret, der
kommer ind fra deltagerne.
Typen af træning - målgruppen er de hundeførere, som ellers ikke kommer på prøve.
Kommunikation af træningstilbud. RP skriver et opslag til hjemmesiden angående
aktiviteterne og sender til TBO.
d. Roller og ansvar i ledelsen.
Alle udfærdiger en beskrivelse af deres respektive ansvarsområder til næste
Face2facemøde.
e. Nordisk avlsrådskonference.
Der er kommet en henvendelse fra Sverige om at genoptage dette nordiske forum.
Dk deltager gerne. Raceledelsen bidrager gerne med input til en dagsorden/emner
til diskussion. RP kontakter svenskerne.
f.

Opdatering af krav til optagelse på hvalpelister.
Hvalpelisterne opdateres med en kraftige opfordring til at opdrætterne af racen
overholder de etiske anbefalinger fra DKK.
Det er opdrætternes eget ansvar at opgive korrekte oplysninger ved annoncering.
Hvalpelisterne samles til en liste med forskellige sektioner.
Der laves et skema med en tekstboks til øvrige sundhedsoplysninger.
Der tilføres en afkrydsningsboks til diagnosen OCD.

g. Aktiv / Rekvisitliste.
MLM laver en rekvisitliste.
h. OU i fremtiden.
Det er en målsætning, at der laves et arrangement for opdrætterne i 2021.
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i.

Øvrige tiltag for at styrke de opdrættere, der arbejder for en samlet race.
OU kigger på mulighederne for indførsel af en pris/udmærkelse til brugsopdrættere
og brugsavlshunde, inspireret af den svenske model.

10. Hjemmeside, Facebook og Retrieveren
a. Webmaster.
Dot har givet stafetten som webmaster videre til TBO. RP sørger for gave til Dot som
tak for arbejdet med hjemmesiden.
b. Platform for hjemmesiden.
TBO har kigget på mulighederne ved de mulige webløsninger. Anbefalingerne er at
den nuværende løsning strømlines og struktureres anderledes. Raceledelsen er
enige om at fortsætte med den nuværende løsning og optimere den.
c. Kommunikationsstrategi og plan.
Raceledelsen kommunikerer primært gennem hjemmesiden og sekundært via
facebook - gruppen.
Kommunikation af deadlines på arrangementer via hjemmeside og via Facebook. MR
og TBO samarbejder omkring de to medier.
d. Næste deadline til Retrieveren 25. Marts
Indhold: WT, årets hunde 2019, opfordring til kenneler om kennellisten.
Racens aktivitetstilbud til nye/grønne medlemmer. Sæt kryds i kalenderen (inkl.
henvisning til hjemmeside for yderligere in).
i. Udgivelsesplan www.dansk-retrieverklub.dk/xdoc/336/udgivelser_2020_retrieveren.pdf
11. Kommende arrangementer
a. 8/3-20 – Trænertræf/træning, Tarup-Davinde
b. 15/3-20 – WT, Juellund. RP sørger for hjælpergaver, sender info om til JF og TBO
c. 4-5/4-20 – Raceweekend, Slæggerupgård.
MR sørger for indkøb af hjælpergaver.
Udstillingen: Bestilling af rosetter til de 3 forskellige certifikater, ud over de
sædvanlige rosetter.
d. 15-17/5-20 – Sportræningstræf, Klosterheden.
JF er tovholder. JF sørger for opslag til hjemmeside.
e. Juni-20 – Schweiss og vildtsporprøve, Klosterheden
f. Øvrige planlagte arrangmenter for 2020
Jægerforbundets racedyst. 26.7
MR er tovholder på racedysten.
JF tovholder på markprøvetræningstræffet på Fyn.
Racearrangement i Bække. MR og MLM tovholdere.
WT, Jylland - JF undersøger prøveleder. MLM tovholder.
NM 2020 - Arrangementet afholdes i Norge. Vi afventer invitation fra Norge.
Åben A - 6.12.20. Tjele. Kontakt til øvrige nordiske lande angående samarbejde.
MLM tovholder.
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12. Evaluering af mødet.
Effektivt og konstruktivt.
13. Eventuelt.
Gave til afgående webmaster. RP tovholder.
14.




Foreløbige dagsordenspunkter til næste gang.
Årsmøde 2021 - planlægning.
Næste års aktiviteter/træninger
Udarbejdelse af et racekompendie.

15. Dato og sted for næste møde. Face2face,
mandag d. 20.4 kl 17.00. Fjeldsted Skovkro.
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