Raceledelsesmøde 01-02-2015
Deltagere: Chr. Brix Søndergård, Annette Jacobsen, Susanne Tillge, Kresten
Henriksen, Bjarke Buur Røjgaard og Dot Preil. Afbud: Jesper Hvidt Mortensen
Ad a. Referat underskrevet
Ad b. Dagsorden godkendt
Ad c. Årsmødet, forslag til dirigent Micael Johannesen, referent Marianne Røjgaard, AJ
tjekker medlemmer
og uddeler stemmesedler
Ad d. Næste møde aftales i nye raceledelse
Ad e. WT og forårsarrangement WT Stenbæk plantage, dommere har sagt OK, Birger
Knudsen prøveleder CBS finder til uoff. Del. Markprøve B holdes på Fauerskov Henrik
Teilgård prøveleder, udstilling i Tarup-Davinde, CBS får koder fra Connie Svane til
hundeweb, elektronisk kritik. WT Sjælland flyttet til 13. juni, KRH aftaler med Palle
Ingemann ang prøveler. CBS alle dommere er på plads. AJ uoff. WT og skue terræn
på plads Vissenbjerg
Ad f. Møde med øvrige racer, revision af bedømmelsen på kvalifikations prøve, evt.
revision af kval. Prøve. Dommerpåsætning på raceprøver, dommerudvalget havde
sendt ud til dommere omkring påsætning til racernes prøver, selvom det på et møde
med DRK’s bestyrelse, blev afvist af repræsentanterne fra racerne, endvidere står det
helt klart i vedtægterne §14. stk 8, det er som om man fra bestyrelsen-DU-MU vil
begrænse racernes muligheder.
Ad g. WT Frederikssund svenske dommere kendte ikke helt til danske regler, vigtigt
at der bliver sendt reglement ud til udenlandske dommere, vi ønsker ikke
dobbeltposter, det skal opfordres til at vi har blandede hold. Forårsarr. Og WTer gået
godt. Efterårs B prøve måtte flyttes p.g.a. terræn var lovet til motorløb, KH fik ved
stor hjælp af Bjarne Rønnow, aftalt med lodsejere omkring Stenlille Jagtforening,
således vi kunne være der, Connie Svane var en stor hjælp for os med udsendelse af
adresseændring.
Ad h. AJ spurgte til sponsorer, det aftaltes tovholder er AJ, ST vil gerne hjælpe med
at spørge om støtte. KH spurgte til kritiksedler som ST først havde med om lørdagen,
ST opfordres til at kontakte prøveleder med hensyn til markprøvekuffert, til vore
prøver. ST foreslog Birte Bjørn som udstillingsleder efterår, vi prøver om der ikke er
én nærmere i Nordsjælland.
Ref. Kresten Henriksen

