Raceledelsesmøde 12-02-2009, Madam Bagger.
Tilstede: Christian Brix Søndergaard (CBS), Johnny Eckhaus (JE), Kristian Kristensen (KK), Annika
Christiansen (AC), Randi Pedersen.
Dagsorden:
a. Godkendelse af referater
b. Godkendelse af dagsorden
c. Aftale mødedatoer første halvår
d. Avlskonference 2010
e. Præmier
f. Opfølgning på årsmødet
g. Træf 2009, husk at have datoer med
h. KV- test 2009 , evt. dato på Sjælland
i. Arrangementer 2010 (3 raceudstillinger)
j. Møde med udvalgene (dagsorden)
k. Forårsarrangement 2009
l. Hjemmeside
m. Udstilling Samsø
n. Liste med udstillingsdommere
o. Skuedommerliste
p. Tema dag
q. EVT.
A. Alle RCL medlemmer bedes komme med kommentarer og eller rettelser til referatet senest
10 dage efter udsendelse. Herefter sendes det videre til Sekretariatet i DRK.
B. Dagsorden godkendt
C. Datoer for de næste møder aftalt:
Mødedato med udvalg fastholdes til d. 14/3 kl. 10.00 – 16.00. Sted: Fraugdegård.
Opdrætterudvalget inviteres til kl. 10.00, mens Sundhedsudvalget inviteres til kl 13.00. CBS
sender invitationer ud med tidsangivelserne.
Telefonmøde Marts: 24/3 – kl. 20.00
Telefonmøde April: 23/4 – kl. 20.00
Face2Face møde: 28/5 – 14.00
D. Nordisk Avlsråds Konference 2010.
Racen skal være vært for Nordisk Avlsråds Konference i 2010. AC informerer de øvrige
nordiske lande om tidspunktet og emner. Dato 20.-21. marts. Sted: Sydsjælland, AC
undersøger egnede lokaliteter.
Emner: 1. Gennemgang af markprøverne i de Nordiske Lande. Der er i dag ganske så
mærkbare forskelle i både bedømning og prøve oplæg, og med denne gennemgang ønskes de
forskellige forskelle belyst. Hvilke egenskaber lægger man vægt på at få afprøvet og bedømt?
Hvorledes er kravene for de forskellige præmieringer sat op.,
2. Gennemgang af den eksteriøre udvikling af racen i de forskellige lande. Invitation af
dommere fra de forskellife lande til en ”blind bedømmelse” af hundene. Hundene inviteres
til arrangementet, for at sikre at så mange typer og kvaliteter som muligt er repræsenterede.
Hundene vises frem af samme handlere og kan derved ikke identificeres ved deres ejer.
Dette for at sikre en, så objektiv bedømmelse, som muligt.

Det var et ønske for raceledelsens side at dette bliver et arrangement som racens
medlemmer kan deltage i.
E. Præmier – Johnny mailer lager liste til RP. Præmieforbruget påføres det enkelte
arrangements regnskab. Indkøbes specielle glas i anledning af DRK’s jubilæumsår.Disee glas
deles ud på Racens forårs arrangement. CBS skriver en liste til udstillingslederen, som
dermed får en oversigt over hvad der skal deles ud i de forskellige klasser. Der er mange
klasser og flere vandrepokaler, så for at alt bliver delt ud i ret tid, får udstillingslederen
oversigten tilsendt inden næste udstilling. Tilsvarende laves en liste til Prøvelederen på
markprøven.
F. Opfølgning fra årsmødet:
 Workingtest, der bliver i 2009 ikke arrangeret workingtest i stedet for
efterårsarrangementet. Raceledelsens holdning mht. arrangementer uændret. RP var
for at arrangerer en Working test øvrige var i mod. Forslaget faldt med stemmerne 41.
 På spørgsmålet om Hanhundelisten, skulle være gratis eller ikke gratis, blev det efter
nogen debat vedtaget at det stadigt skal koste penge at stå på listen. På den ny
hjemmeside vil det være muligt at sætte en udløbsdato på annoncerne, således at
ejerne selv kan se hvornår det er tid at fornye annoncen. Alle var enige om at der
skulle laves mere PR for listen, således at flere hanner blev repræsenterede.
 På spørgsmålet om hvorvidt der skulle laves et tillæg til den eksisterende hvalpeliste,
således at alle hvalpekuld kunne komme på hjemmesiden, blev det efter nogen debat
vedtaget at Raceledelsen tager beslutningen frem for at lægge spørgsmålet ud til et
årsmøde. Dette er i overensstemmelse med raceledelsens beføjelser, på trods af at
beslutningen om at nedlægge en tidligere liste af samme type, blev vedtaget på et
årsmøde. AC og KK var imod at beslutningen blev taget i Raceledelsen, og ville have
foretrukket at spørgsmålet blev behandlet på et årsmøde, mens CBS, JE og RP var for
at tage beslutningen i Raceledelsen og ikke vente til næste årsmøde, da deltagerne
ved årsmødet i januar havde givet udtryk for at oprettelsen af et tillæg til
hvalpelisten havde bred opbakning. Udformningen af tillægget vil blive diskuteret
nærmere på kommende RCL møder. Et forslag var med den nye hjemmeside at lave
et link fra den liste hvor kuldene opfylder såvel kravene til avlsrestriktioner, som
kravene til meriter, til tillægget hvor kuldene alene opfylder kravene for
avlsrestriktionerne. Således ville alle der kiggede på listen, først se de kuld som
opfyldte kravene til meriter og Avlsrestriktioner, mens man skulle klikke en ekstra
gang på et link for at komme til tillægslisten. Uanset hvorledes listen og tillæg
sættes op er det et ufravigeligt krav til kuld på begge lister at racens
avlsrestriktioner overholdes.
 Workingtest. Racen planlægger at efterkomme ønskerne fremlagt på årsmødet om at
lave workingtests flere steder i landet i 2010.
 Træningstræf, ønske om at have flere tovholdere omkring i landet. Raceledelsen
arbejder videre med ideen. Et forslag til fordelingen af tovholdere lød på: 1 for
Bornholm, 2 for Sjælland, 3 for Jylland, 1 for Fyn. CBS formulerer tjekliste til
tovholdere, som vil indeholde en beskrivelse af hvad der forventes af en tovholder.
 Regnskab, EDB program indkøbt. Hvalpeliste, kennel bøger, hanhundeliste bidrager i
sædvanlig størrelse til racens kasse beholdning. Alle underudvalg skal alle sættes på
regnskabet. SU overdrager eventuelle midler som de ligger inde med fra tidligere til
KK. Fremover afregnes også SU’s møde udgifter med KK, på lige fod med OU.
G. Træf –

Racedyst træf 26/4 Sydsjælland – Tovholder: AC.
Sønderjylland, sommertræf – en dagstræf, 25/7. – Tovholder CBS
12. september A-prøve træningstræf, Astrup Nordjylland, Tovholder RP,
26. april hvalpetræf, Midtjylland, Søby brunkuls lejr, hvalpe formiddag, markprøvetræning
for unghunde eftermiddag.
H. Angående Racens kvalifikationsprøver:
16/8 – Kvalifikationsprøve – Eksteriørdommer: Lisbeth Bech – Markprøvedelen:
Johnny/Kresten Henriksen. CBS kontakter dommerne. Melder tilbage til AC.
27/9 – Kvalifikationsprøve på Fyn, Eksteriørdommer: Erling Kjær – Markprøvedelen:
Flemming Roed, Marianne Ankjær. CBS har ikke fået svar fra Regionen.
I.

Racearrangementer 2010
 10-11/4 2010. Midtsjælland omkring Stenlille. Engelsk dommer Jenny Bird, Sara
Whitaker, Trevor Pennington. AC tovholder.
 26/6-10 – Racens specialudstilling i forbindelse m Verdensvinder udstillingen. KK
Tovholder
 28-29/9 2010, Jylland – Bjerringbro –Tovholder. Åge Wilhelmsen har tilbudt at stille
terræn til rådighed. RCL takker ja, men det skal lige undersøges hvilken Region
terrænet hører ind under således at ret region spørges. CBS undersøger og vender
tilbage.
 Workingtest 10. Juli. Terræn Dons, Flemming Roed kontaktes.
J. Møde med udvalgene: 14/3 – 09
 Fremtidsplaner,
 Overbygning til DKK’s opdrætteruddannelse
 Fælles indsats I forbindelse for racearrangement. Evt ”spørg
raceledelse”.
 PRA
 Fælles oplæg til opdrætter uddannelsen.
 Skabeloner til ny hjemmeside.
K. Forårsarrangement 2009, Brugsprøve dommer, RP spørger Anette Larsen.
Dommer, udstilling: Irene Krogstadt – Inga Bonnez dommer aspirant. Udstilling alt Ok.
Markprøve OK – Lars Nordenhof ønsker at få tilsendt en præmie liste. CBS sender tjekliste til
Prøvelederen. Hjælperne inviteres til fællesspisning. CBS finder kro til spisning. CBS vender
tilbage til AC.
L. Hjemmesiden.
Omkring Hanhunde listen. Ejere til hunde der ligger sæd efter skal underskrive en erklæring,
som dokumentation på at der findes frossen sæd efter den pågældende hund som stilles til
rådighed for egnede tæver. Erklæring til racens formand, ved frossen sæd.
Opdateringen af listerne foretages af RCL. Skabelonen til de forskellige annoncer udfyldes af
ejeren. Angående sidens opbygning fortalte AC at tekst vedrørende billeder skal sættes
enten for oven eller neden. Ikke ved siden af billedet. AC foreslog at hele raceledelsen fik
yderligere træning og undervisning i hvordan siden kunne bruges. Kurset som hun havde
været på havde kun i ringe omfang kunnet omhandle alle de funktioner og muligheder som
siden havde. Forslaget vedtaget. AC foreslog desuden at Lars Mejlby blev inviteret som
underviser, til denne ekstra træning. Dette bifaldedes af den øvrige RCL.

Mht afviklingen af den tidligere hjemmeside, så er planen at lave links begge veje. Brugere
der er interesserede i den nye side, men kommer ind på den tidligere side, vil blive vejledt
med et link til den nye hjemmeside. Samtidigt ligger der meget materiale af historisk værdi
på den tidligere side, som interesserede kan gå ind og finde via et link fra den nye side. Det
er derrfor vigtigt at den tidligere side fortsætter selvom den nye kommer op og kører.
Udløbsdato for annoncer/links sættes på hanhundelisten, hvalpelisten & kennel links på den
nye side.
Skabelon til listerne – Der skal oplyses navnene på Far, mor og bedsteforældre inklusive
sundhedsoplysninger om AA og HD.
CBS – Champions listes så nyeste champions står øverst. CBS laver alle lister.
JE – Pokaler skal sættes på den nye hjemmeside.
CBS/JE – laver liste over tidligere vindere, som sættes på den nye hjemmeside.
RP – Redigerer i hvalpebrevene – CBS skriver udstillingsafsnittet om. CBS undersøger om han
kan ændre det nuværende format til Word, så RP kan redigerer brevene.
Der skal laves en SU skabelon til sundhedsudvalget og OU skabelon til opdrætterudvalget.
Begge udvalgene laver specifikationerne til skabelonerne.
M. Udstilling Samsø.
Chris Murray – Chesapeake (tager sig af det hele).
N. Liste med udstillingsdommere forslag – deadline 1.4. 2009 sendes til CBS.
O. Skue dommere, RCL skal komme med flere emner som regionerne kan inviterer til at dømme
på deres skuer. CBS foreslog et Skue dommer kursus, således at interesserede var mere
forberedte når de skulle ud og dømme. Forslaget vandt gehør hos den øvrige raceledelse og
vil blive behandlet så snart vi har emnerne klar.
P. Temadag
RP meddelte at alt var klar til den forestående temadag. Der manglede lige et par enkelte
billeder af nogle hunde, men alt var ellers klar til lørdag. Hele OU glædede sig meget til
arrangementet.
Q. Temadagens udgifter udover de 30 kr pr deltager bliver dækket af RCL. OU skal til
fremtidige arrangementer komme med et budget som herefter behandles af raceledelsen.

