Raceledelsesmøde 2.maj 2016
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Kresten Henriksen (KH), Susanne Tillge (ST), Anette Jakobsen
(AJ), Lisa Nørregaard Poulsen (LNP), Dot Preil (DP), Randi Pedersen (RP)
Referent: RP
a. Underskrivelse af referater
Referater for de to seneste møder blev underskrevet af alle deltagere
b. Godkendelse af dagsorden
K1 – OU, K2 datoer forår og efterår + WT’er.
c. Gennemgang af vores Økonomi
AJ: DRK har endnu ikke udbetalt tilskuddet til racen, og det har været nødvendigt at købe præmier ind,
så derfor er økonomien lidt trængt pt.
d. Evaluering af forårsarrangementet
Markprøve: Prøverne blev afviklet uden problemer. Der skal være overensstemmelse mellem program
og de faktiske omstændigheder. Denne gang smuttede frokosten, selvom der stod i programmet at der
kunne købes frokost, og det var ikke tilfældet på dagen. Det skal ikke gentages.
Udstillingen gik godt, trods tekniske vanskeligheder og en glemt computer.
e. Svar på en henvendelse fra et medlem.
CBS skriver et svar på henvendelsen.
f.

Efterårsarrangementet (dommere, prøveleder, brugsprøve, udstillingsleder mm.)
Markprøve: Anders Mølgaard (Begynder), Birgitte Larsen (Åben), Lars Nørregaard (Vinder). Prøveleder,
vildt og terræn er på plads. Sted til udstilling er på plads, udstillingsleder er Jette Søndergaard. Der
mangler en sekretær, men Anette Larsen er på sagen.
Udstilling lørdag, markprøve søndag.

g. Valg til raceledelsen 2017
AJ og CBS er på valg. AJ ønsker ikke genvalg, hun har brug for en pause. CBS ønsker genvalg.
h. Træningstræf på Fyn
Per Rethmeier. AJ spørger Preben Jørgensen, og Frank Graversen. Arrangementet bliver afholdt og Vi
starter med at skabe lidt opmærksomhed om arrangementet.
i.

WT efterår (prøveleder + dommere)
10. sept. Afholdes på Sjælland. Lammefjordens jagforening, Dragsholm Jagtforening. Dommere:
Annelise Johansen, Lars Merts, Kresten Henriksen. KH finder en prøveleder. Prøven tæller til NM 17.

j.

NM 2016
Ander Mølgaard, Flemming Roed. Gitte Roed dømmer WT’en. CBS finder dommer mere. CBS og RP
skriver den officielle indbydelse på engelsk. Hjælpere nogenlunde på plads, CBS finder en
prøvelederassistent. CBS undersøger mulighederne for fælles morgenmad. Tilmelding over hundeweb.
CBS aftaler med Connie at arrangementet lægges op så der kan tilmeldes.
Sponsorpræmier - Hvor meget skal vi bruge?
Fredag:
WT og holdmesterskab.
NM:
4 hold placeres (16 deltagere)
5 hunde placeres individuelt
Officiel prøve:
Op til 5 vindere i beg og åben.
A-prøve:
5 hunde placeres.
En godtepose til alle deltagere?
Præmier:
Vinderglas til lørdag.
Fredag: Diplomer til de placerede.
Lørdag: LNP har forespurgt om præmie til vinderen af A-prøven.
Præmieoverrækkelse i terrænet til officiel prøve for beg og åben klasse.
NM – Pointene holdes hemmeligt og pointene, samt placeringerne afsløres til middagen om fredagen.
Der er givet dispensation til at landene kan stille deres deltagere på a-prøven efter landets egne regler
for kvalifikation til A-prøve.

k. A-prøver 2016
Åben A i september på Faurskov, vinder A i januar 2017. Ruds Vedby Åben A – Oktober. Dommere skal
findes til prøverne.
K1 – RP informerede om den Årsrapport som OU har arbejdet på. RP sender den snarest til den øvrige
raceledelse til gennemsyn og respons.
K2 – Forårsarrangement 8.-9. april Jylland (CBS finder terræn). Efterårsarrangement 2017, 26.-27.
august. Marts forårs WT 19. marts Sjælland (Midt?), 9. september WT Jylland/Fyn (Tarup - Davinde).
AJ undersøger mulighederne for terræn til et uofficielt arrangement i maj/juni.
l.

Evt.
CBS: Labrador har sendt en information rundt om registrering af uofficielle sundhedsresultater på
Hundeweb.
KH: Racedyst. 30. juli både på Sjælland og i Jylland. KH er tovholder på Sjælland, Anette Larsen er
tovholder i Jylland.
KH 40183465 – Ret nummeret i Retrieveren.

ST bestiller rosetter til udstillingen. De bliver sendt direkte til Anette Larsen.
Rosetter deles ud på udstillinger i de uofficielle konkurrencer til hunde der opnår excellent eller
excellent med CK.
CBS indkalder til telefonmøde i august.

