Raceledelsesmøde Fraugdegård 14-03-2009
Deltagere: Annika Christiansen (AC), Christian Brix Søndergaard (CBS), Johnny Eckhaus (JE), Kristian
Kristensen (KK) og Randi Pedersen (RP).
Referent: RP.
Raceledelsesmøde.
a. Underskrivelse af referat fra den 12-02-09
b. Godkendelse af dagsorden.
d. Opfølgning fra sidste møde.
e. forårsarrangement 2009
f. Nordisk Avlsråds konference.
g. evt.

a. Underskrivelse af referat fra den 12-02-09.
b. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
d. Opfølgning fra sidste møde.









Præmier: liste opdateret. Rosetter som ikke bruges mere er bortskaffet.
WT – Flemming Roed prøveleder, 10. juli. Dons. OK
Hanhundeliste: Mht PR tiltag – Status uændret.
Hvalpe liste: Mht PR tiltag – Status uændret.
Hvalpetræf: Svigtende opbakning fra medlemmerne. Meget få tilmeldinger til begge
arrangementer. 3 tilmeldte til arrangement på Sjælland, 1 tilmelding i den skrivende stund
til arrangement i Jylland. AC opfordrede til at RCL sendte en opfordring til medlemmerne
om at slutte op om racens arrangementer. CBS forfatter denne til næste nummer af
Retrieveren.
16/8 - Kvalifikationsprøve - Sjælland – Susanne Forchammer dømmer eksteriør delen og
Kresten Henriksen brugsdelen.
27/9 – Kvalifikationsprøve – Dons - Erling Kjær Pedersen dømmer eksteriør delen og
Flemming Roed brugsdelen. Flemming Roed er prøveleder på dagen.






Race arrangementer 2010. Forårsarrangement 2010 Nordsjælland: 10.-11. April markprøve
(prøveleder RP spørger Bent Christiansen eller Øivind Kaas) Nordsjælland. Jenny Bird eller
Sarah Whitaker inviteres til at dømme udstilling på forårsarrangementet.
DRK’s Jubilæums arrangement på Samsø. Raceledelsen for Chesapeake inviterer en Østrigsk
dommer til at dømme både flat og Ches.
Udstillingsdommer liste deadline 1-4. Sendes til CBS.
Skuedommer liste deadline 1-4. Sendes til CBS.

e. forårsarrangement 2009
På markprøven kan vi nøjes med to dommere pga det lave deltagerantal. CBS giver besked til Lars
Nørgaard om at vi takker for hans velvilje til at dømme på prøven, men at vi ikke får brug for ham
denne gang. CBS has sendt mail til Støtten i Østjylland omkring forplejning. Der beregnes 15
deltagere til spisning. Udstillingstelte og ring stilles op lørdag. Der indkøbes camping borde og stole
til udstilling af god solid kvalitet til ringsekretær + dommer. KK sørger for dette. CBS har ringbånd.
CBS: Gaver til prøveleder, udstillingsleder, terrænvært og skytte. Ringpersonale får et krus + deres
reglements bestemte godtgørelse. JE tjekker om vi har kritiksedler til baby klassen, og sørger for at
de bestilles hvis det ikke er tilfældet. Præmielister til brugsprøven medbringes. Også de bestilles
hvis der mangler. 1.v glas til Dommer + lommepenge.
f. Nordisk Avlsråds konference.
AC arbejder videre med ideen om at bruge DKK’s lokaler til konferencen. RP forfatter brev til de
øvrige Nordiske avlsråd angående arrangementet. AC sender mailadresser til RP. Brevet godkendes
raceledelse inden det sendes ud. RCL blev enige om at lave brugerbetaling for alle deltagere i
arrangementet som ikke er en del af de nordiske landes delegationer. RCL arbejder videre med
programmet om at emnerne vi tager op er racens eksteriør den ene dag og en gennemgang af
markprøvesystemet den næste dag.
Til eksteriør bedømmelsen og diskussionen af racen inviteres en dommer fra hvert nordisk land
samt en dommer fra England. Invitation af Nordiske Dommere. Finland: Kirsi Nieminen, Norge: Anne
Berit Waskaas, Sverige: Ragnhild Ulin, England: Judy Showell, DK: Erling Kjær Pedersen/ Birgit Jordt.
Invitation Markprøve: Kaj Lübcke. RCL skal finde egnede hunde til at demonstrere alle klasser dvs:
brugsprøve, kvalifikationsprøve, beg kl, åben kl, vinder kl.
g. evt.
- Update på krus – RCL blev enige om at bruge billedet som JE havde sendt ind, da det havde den
bedste kvalitet. CBS kontakter Marianne Holm for at hører om vi er for sent ude. Der har ikke været
nogen opdatering omkring projektet fra Bestyrelsen, men AC påpegede at RCL heller ikke havde
fulgt op på den henvendelse vi havde fået, så det gik vist begge veje.
- Update hjemmeside: CBS har fået mail fra Claus med en masse koder fra den gamle hjemmeside.
Sender den videre til Annika.
Årets hunde – skal laves i Word.

Kennel links – skal laves i Word.
JE og KK stillede sig til rådighed da de begge havde kendskab til hvorledes de nuværende lister
kunne omvandles til Word format.
Hvalpebreve redigeres af CBS mht. udstilling, og RP redigerer resten.
KK & JE samarbejder omkring download af hjemmeside. AC laver en liste over de ting der skal laves
om. Flytning af Shoppen udskydes til DRK’s nye webmastere er på plads. Referater lægges ud på
hjemmesiden i PDF format. CBS står for at lægge referater ud på hjemmesiden
JE tilbød at hjælpe med billede behandling, så kvaliteten bliver god nok til hjemmesiden.
Listen over meriter splittes i registrerede meriter og championat kompetencer. RP spurgte til om
det var muligt at få lagt billeder af de nævnte hunde linket til listerne. AC ville undersøge dette.
Kommissoriet for RCL lægges under punktet ”Raceledelsen”.
Links skal flyttes fra den gamle hjemmeside.
AC skal skrives på den nye hjemmeside som Webmaster.
-

-

Angående henvendelse fra Per Reitmeier, tager CBS kontakt til Per. Raceledelsen vil gerne
optage links til objektive artikler som kan hjælpe til oplysninger omkring sundhed, fodring og
lignende.
Træningstræf: manglende tilmeldinger. AC skriver lidt om dagen.
A prøver. RCL var åben for ideen at arrangerer 2 vinder A prøver, men besluttede samtidigt
at vi i år ikke køber en jagt. CBS nævnte at det var muligt at lade flere hunde starte på
Fauerskov en de 12 vi normalt var. RCL var enige om at hvis Vinderklasse prøve nr 2 ikke
kunne fyldes med flatcoats, skulle der åbnes for muligheden at prøven i stedet overgik til
DRK og dermed blev en fællesprøve.
RP spørger Bent/Øivind angående Åben A
CBS spurgte AC om der findes der et markprøve reglement på engelsk. Racen har en del
tilmeldinger fra udlandet og en officiel version på engelsk ville lette mange forklaringer og
overflødiggøre mere eller mindre kvalificerede bud på engelske oversættelser.

Herefter blev mødet hævet.

