Raceledelsesmøde, Face 2 Face, hos Annika, d. 28.05.09, kl 15.00 – 21.00
A. Dagsorden godkendt.
Tilføjet G1 – Nordisk Avlsrådskonference.
B. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt underskrivelser af tidligere referater.
Referatet godkendt af deltagerne. KK har ikke siden kommenteret referatet, og referatet er således
godkendt.
C. Referater fra udvalgsmøder. RP har ikke modtaget fra OU’s seneste møde. Rundsendes når det
modtages. SU nåede ikke at sende dagsorden rundt, inden mødet. Dette huskes i fremtiden.
D. Kvalifikationsprøver.
Alle kvalifikationsprøver for 2009 er på plads.
Planlagt Program for 2010:
25. april – Hønning Plantage. Christian Brix Søndergård
26. juni – Sjælland. Lene Johansen
26. sept – Jylland/Fyn. Erling Kjær – Inga Bonnez
E. A-prøver
RP snakker med Bent angående prøveleder og dato for åben A på Præstø. Niels Lorentzen.
Vinder A – Fauerskov. CBS vender tilbage med dato. Dommere: Kaj Falk Andreasen, Ulla Lindner,
Flemming Roed. Jon Andersen.
F. Hanhundeliste.
Kampagne med at kører listen gratis et år. Effekt af dette tages siden op til vurdering og herefter
besluttes om servicen skal være gratis på en mere permanent basis. Enig raceledelse vedtog tiltaget.
Tilmelding til hanhunde listen kommer til at foregå via en skabelon som ejeren udfylder med alle
angivne oplysninger. Skabelonen gøres tilgængelig på racens hjemmeside så snart den er klar.
Tilmelding til Hvalpeliste, vil til den tid også blive gjort via en skabelon på hjemmesiden.
Raceledelsen har, på nuværende tidspunkt, ingen planer om at ændre kravene for at stå på racens
hvalpeliste.
G. Hjemmeside
Arbejdsfordeling rundsendes af CBS og vedtages herefter på mail. AC sender link og password rundt
til øvrige medlemmer af raceledelsen. Efter en rigtig god introduktion i brugen af den nye
hjemmeside, med webmasteren for DRK’s hjemmeside, John (???) var alle i raceledelsen enige om,
at hurtige opdateringer, ville blive lettere i fremtiden.
G1. Nordisk Avlsrådskonference.
AC undersøger mulighederne for overnatning til de nordiske deltagere vi har inviteret. JE efterlyste
mere markedsføring af arrangementet, således at medlemmerne allerede nu kan forberede sig på
deltagelse. AC efterlyste en oversættelse af markprøve reglementet til engelsk. CBS mente at et
sådant eksisterede. Kaj Lübcke inviteres til at dømme/tale om markprøvedelen. CBS foreslog at alle
danske dommere som er godkendt til flat blev informeret om arrangementet finder sted. Ønsker de
at deltage i arrangementet, bliver dette for egen regning. CBS sender et præliminært program
rundt til den øvrige raceledelse. AC og RP informerer SU og OU om planlægningen, således at
udvalgene kan forberede to korte indslag om deres virke. Præliminær pris for deltagelse 200 kr. Der
tilmeldes separat til aftenens fællesspisning. Den danske raceledelse betaler, pr kutyme, for

deltagelse, forplejning og ophold for max 3 deltagere pr. land fra de øvrige nordiske lande, samt for
forplejning og eventuelt ophold for inviterede dommere og hjælpere.
G2 Datoer for mødet.
Juni – Telefonmøde 29. juni 20.00 Nordisk Avlsrådskonference. Program. Organisering.
September – 24. face2face møde Madam Bagger.
Evt.
JE tilbød at hjælpe med at forbedre kvalitet på billeder.

