Raceledelsesmøde, 20. maj kl. 17.00, Slagelse.
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Annette Jakobsen (AN), Kresten Henriksen (KH), Dot Preil (DP),
Lisa Nørregaard Poulsen (LNP), Randi Pedersen (RP).
Afbud: Susanne Tillge (ST)

a. Godkendelse af dagsorden.
Punktet d1 ”WT d. 13.6” tilføjet. Punktet L ”Susanne har ordet” blev slettet. Dagsorden godkendt.
b. Underskrivelse af referater
Referater underskrevet uden anmærkninger.
c. Kasseren har ordet.
AN gennemgik racens økonomi. Det ser fornuftigt ud og indenfor budgettet med et pænt overskud.
d. Evaluering af forårets WT, B-prøve og udstilling.
WT – Der er i raceledelsen enighed om at der ved bedømmelse af de uofficielle klasser kan der ikke
gives nul.
Godt initiativ med sandwich til frokost som deltagerne kunne købe. Det ser vi gerne gentaget ved
fremtidige arrangementer.
B-prøve: god prøve, godt arrangement, fint hvis vi kan fortsætte med at bruge det terræn, godt
arrangeret af prøvelederen.
Udstillingen blev afholdt på et godt sted. Det var fint med grillede pølser. Godt vejr og god
stemning blandt deltagerne.
d1 (punktet blev tilføjet på dagsordenen) – Flatcoats WT d. 13.6 afholdes ved Gammelrand,
Svebølle, Palle Ingemann er prøveleder. Vi er ikke oppe på 10 stk vinderklassehunde, så vi må ud og
have fat i dem vi mangler. Tilmeldingsfristen er forlænget til 25. Maj

e. Efterårsarrangementet (prøveleder, udstillingsleder mm.)
Udstilling.
Sted: Frederikssund. Region Nordsjællands klubhus.
RP mangler at finde en udstillingsleder, samt ringpersonale. DP hjælper til.
OBS! Rosetterne skal tælles, så der er det rette antal. (AN/RP)
B-prøve:
Stine Maaløe Strandskov er prøveleder.
Sted: Teglstrup Hegn.

Kvalifikationsprøve.
Dommer til kvalifikationsprøve. Der skal findes en dommer som kan dømme alle racer CBS finder
en dommer og informerer RP. Praktisk del dømmes af en af dommerne fra markprøven. Evt
brugsprøve fra 10 - 12.

f.

Uoff. WT og skue den 6. juni
Racens uofficielle arrangement har pt. ikke mange tilmeldinger, så løsningen kan være at lave
arrangementet om til et træningsarrangement med WT tema. Forslag fra DP om at arrangere
øjenlysning i forbindelse med arrangementer. God opbakning fra sponsorer. Marianne Buur
Røjgaard har gjort et godt stykke arbejde for at skaffe sponsorpræmier til arrangementet.

g. Næste års arrangementer (WT, B-prøver, udstillinger + uofficielle arr.)HUSK kalender
Racen planlægger at afholde 2x WT set i lyset af deltagerantallet på dette års WT-prøver.
12. eller 13. marts 2016 – WT, aftales nærmere med Golden
9.-10. april 2016 - Forårsarrangement, Jylland
6.-7. august 2016 - Træningstræf på Fyn
27.-28. August 2016 - Efterårsarrangement, Nordjylland. Udstilling lørdag, Markprøve søndag. RP
kontakter Anette og Jens Peter. OK (RP)
10. September - WT Sjælland. CBS kontakter Golden.
Dommerforslag: Jesper Bromerholm, Lisa Nørregaard Poulsen, Ja Lauersen, Birgitte ?, Flemming
Nøhr. CBS sender dommerforslag rundt.

h. Hjemmeside
Hjemmeside. Raceledelsen har valgt at trække webmaster opgaven tilbage til raceledelsen. AN
påtager sig opgaven.
Opfølgning på aftale med Mononet. Det blev diskuteret hvor synligt medlemstilbuddet må/skal
være på racens hjemmeside. Raceledelsen besluttede at tage imod tilbuddet fra Mononet om en
gratis hjemmeside, mod diskret annoncering af et fordelagtigt medlemstilbud, samt mononets
mærke i bunden af siden.

i.

Facebook
Facebook, Raceledelsen bakker op om det forum, der er oprettet og af Jesper Siemensen. Tak for
indsatsen. Raceledelsen ser gerne at Jesper fortsætter den fine administration af siden i samme
ånd som hidtil. CBS giver besked til Jesper.

j.

NM 2016
CBS undersøger muligheder for terræn i Jylland. RP og DP forhører sig om terræn i Nordsjælland.
Prøveoplægget der arbejdes med er en hold WT om lørdagen og en officiel A-prøve om søndagen.
Raceledelsen påtænker at arrangere en officiel WT for åben og begynderklasse i forbindelse med
holdkonkurrencen.
NM 2016 afholdes d. 21.-22. oktober.

k. Valg til RL + årsmøde dato og sted.
Årsmøde dato: 6.februar - Fyn.
ST og KH er villige til genvalg. RP sender info til Retrieveren med en opfordring til at opstille flere
kandidater til raceledelsen.

l.

Susanne har ordet. Punktet slettet.

m. Kvalifikationsprøve.
CBS sammenskriver alle forslagene fra de øvrige racer.
n. Racedyst
Anette Larsen er tovholder på racedysten i Jylland, mens KH er tovholder på racedysten på
Sjælland.
o. Forslag til DRK og DKK ang. udstillingsdommere til deres udstillinger samt til vores egne.
CBS sender racens forslag ind til DRK: Jessie Borregaard Madsen, Susanne Tillge, Erling Kjær
Pedersen, Birgitte Jørgensen, Christian Brix Søndergaard, Henrik Fryckstrand, Philip Johnson
Til racens egne arrangementer i 2016 inviteres i første omgang: Mr A. Ryder , Mrs Bunting
p. Møde med bestyrelsen den 27.5
Møde om det fælles rum i DRK. Formålet er at nå frem til en aftale om hvor det vil være
formålstjeneligt at rådføre sig med racerne, ex. Mht. ændring af Markprøve reglement, invitation af
dommere. Her ville det være givtigt med en høringsfase hvor racerne blev involverede i processen,
inden ændringerne blev foretaget.
Fra raceledelsen deltager CBS og AN.
q. Evt.
LNP spurgte indtil det oplæg som KH og CBS havde præsenteret for DU angående måden flatcoats
arbejder på. CBS informerer den øvrige raceledelse om oplæggets indhold snarest muligt.
RP informerede om at OU er ved at have samlet deres første udgave af et årsbrev for flatcoats.
Inden skrivelsen offentligøres på hjemmesiden rundsender RP den til den øvrige raceledelse.

Dato for næste møde blev ikke aftalt. CBS sender en mail.

Referent: RP

