Face2face - Madam Bagger, kl 17.00 -21.00
Dagsorden til mødet d.10.04.2019 Sted. Madam Bakker kl.17.00
Deltagere: Per Reithmeier (PR), Jørgen Falk (JF), Morten Lundby-Mikkelsen (MLM), Susanne Tillge (ST),
Annette Jakobsen (AJ), Marianne Buur Røjgaard (MBR), Randi Pedersen (RP).
1. Valg af mødeleder. JF
2. Valg af referent. RP
3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet godkendt uden bemærkninger og underskrevet.
5. Post til Flatcoated.
a. Registrering af ikke stambogsført hund (Per). Har man en hund som ikke er stambogsført fra
hvalp af, kan den ikke blive registreret i DKK.
b. Golden inviteret til fælles morgenmad, kage, udstillingsleder, sekretær.
Vi takker ja udstillingsleder, kage, fælles morgenmad, og særlige rosetter. Deler gerne
personale med ”de små racer”.
c. Forespørgsel om menupunkt på hjemmeside der informer om spor. Tina Falk udarbejder en
beskrivelse af hvad spor og sportræning handler om til hjemmesiden. Beskrivelsen sættes
på hjemmesiden.
6. Orientering om racens økonomi. (Morten)
Racen har fået Mobilepay. Racen har fået CVR-nummer, og processen med at skifte konto fra
kassereren til CVR-nummeret er sat i gang i Nordea.
7. Evaluering/information
a. Forårs WT, hvad gik godt/skidt
WT’en var bygget op om dobbeltposter, og det vil racen gerne undgå i videst mulige
omfang. Forplejning, stemning og prøvoplæg var i øvrigt i top.
b. Forårsarrangement, hvad gik godt/skidt.
Der var en god stemning blandt deltagerne, hvilket også blev bemærket af dommerne på
paraden ved B-prøven. Opgaverne på prøverne var reelle, og fint lagt op. Deltagerne og
deres hunde, samt hjælpere og dommere havde en rigtig god dag.
Udstillingen var rigtig fin, med god stemning rundt om ringen, og en masse deltagere.
c. T-UWT, hvad gik godt/skidt.
Tilbagemeldingerne har været meget positive, og et ønske om en gentagelse.
Arrangementet genererede et mindre underskud, men ifølge raceledelsen er alle penge
værd.
Raceledelsen arbejder videre med konceptet.

d. NM skypemøde.
PR refererede mødet med de øvrige nordiske lande. Norge åbner for deltagelse af 9
ekvipager pr land. Mesterskabet skal foregå i Halden. Norge sender en invitation ud
snarest. Raceledelsen vil tage punktet op igen på næste møde.
e. DKK Repræsentantskabsmøde
DRK ønskede at ændre reglerne for DRK’s eget disciplinærudvalg, således at udvalget fik
bemyndigelse til at tildele disciplinære foranstaltninger når situationer kræver hurtig
handling. Forslaget opnåede ikke tilstrækkeligt flertal.
8. Sager til debat.
a. Dagsorden racer i mellem, antal hunde på A/B-prøver (Bilag a)
Antallet af hunde på A-prøver for at den vindende hund kan opnå certifikat. Punktet blev
debatteret og konklusionen blev at racen kan gå med til et forslag om 8 hunde i
vinderklasse som mindstekrav til uddeling af certifikat.
Raceledelsen bakker ikke op om krav til WT-placering i begynderklasse for at gå videre til
åbenklasse.
Raceledelsen bakker op om en skærpelse af kravene til en basis+ stambog.
b. Åben A/Vinder A, dommer. (Tjele/Favrskov)
Det er svært at finde dommere pga manglende datoer (PR er tovholder).
c. Hjemmeside og dennes overskuelighed (Jørgen F.) Vi afventer de nye hjemmesider fra DRK
og regionerne. Punktet tages med til næste møde.
d. Tilmeldingsfrist prøver.
Raceledelsen fastsætter en deadline på officielle arrangementer på 3 uger. Denne deadline
vil gælde både, WT, B-prøver og A-prøver. Der vil i fremtiden ikke blive ringet rundt til
potentielle deltagere såfremt der mangler hunde til de championats-kvalificerende klasser.
e. RKU efterspørger datoer for vore prøver næste år.
Følgende datoer sendes videre til RKU.
15.3 WT Sjælland
4.-5. april forår Sjælland
29-30 august efterår Jylland
20. sept WT Jylland
f. Dommer på næste års prøver.
PR inviterer når datoerne til næste års prøver er fastlagt i RKU.
g. Dommer på udstilling næste år (Val Jones, Becky Johnson, Janet Smith? eller)
PR inviterer.
h. Vores dummyer.
Dummierne er fundet. Raceledelsen bestiller helt grønne dummyer til brug på officiel WT.
i. Hvalpelister layout
MLM kontakter Susanne Jensen angående forslaget til annoncen på hvalpelisten.
j. Kennellisten er opdateret.
Der er opslag på Facebook om at listen er gratis. RP laver en tilsvarende notits i
Retrieveren, så vi kan få så mange med som muligt.
k. Retningslinjer for brug af Facebook siden.
MLM og MBR modtager forslag til retningslinjer omkring brugen af racens facebook-side.
Alle øvrige melder ind til de to.
l. Skal hunde til træning være medlem af DRK? Raceledelsen er enige om at lade folk prøve 1-2
ganges træning og resten af forløbet skal deltagerne være medlem af DRK.

9. Sager til beslutning.
a. Efterårs WT Jylland (Per informerer). Jan Pedersen har meldt sig som prøveleder, MLM er
prøvelederassistent. Terræn bliver i Hønning. Der skal arrangeres UWT.
b. Jubilæumsudstilling ved Karup i juli (Golden forslag)(Bilag b.)
Raceledelsen takker ja fælles udstillingsleder, kage, fælles morgenmad, og særlige rosetter.
Deler gerne personale med ”de små racer”. RP, PR og MBR tager dette med til mødet med
de andre racer d. 15.4
c. Efterårsarrangement Sjælland, Hvor langt er vi? (Susanne T) ST har konfirmeret terræn og
forplejning med Marina og Joe. Susanne Jensen arbejder på sponsorpræmier.
Der må camperes på området. Brugsprøvedommer skal inviteres. Dommergaverne sørger
raceledelsen for. ST sørger for hjælpergaver. Tovholder har styr på sagerne.
d. Træningstilbud Nybegynder/begynder (Statue/revideres).
Centrum: 3 hunde tilmeldt til træning.
Midtsjælland: Birgit Jordt Adsersen, træning er i gang
Sønderjylland: Birgit Gehm, træning er i gang
Fyn: John Enghoff, træning er i gang.
Der blev stillet forslag om at mødes med instruktørerne 1½ time inden årsmødet. Dette
blev modtaget positivt af en enig raceledelse og følgeligt vil instruktørerne fremover blive
inviteret til et møde i forbindelse med årsmødet.
e. Udstillingstilbud Nybegynder/begynder (Status/revideres). Udstillingstilbud er i gang på Fyn.
Nordsjælland kommer ikke i gang, pga. manglende opbakning. Centrum har ingen tilmeldte
til udstilling.
Bornholm: Sætter ringtræning på programmet.
Ved fremtidige arrangementer: Læg udstillingstræningen inden racearrangementer, så folk
kan få hjælp op til racens udstillinger.
f. NM 2020, hvor skal vi afholde dette?
Mulighederne undersøges. Et godt bud er Schackenborg, Sønderjylland. Der afholdes
særskilt møde omkring planlægning af NM2020 i nærmeste fremtid.

10. Orientering fra/til DRK.
DRK meddeler at der er fokus på håndhævelse af brugen af startpistoler, på prøver i DRK-regi.
Loven skal overholdes og der er meddelt en løbende dispensation fra det nuværende
markprøvereglement indtil der foreligger en ny fortolkning af gældende regler.
11. Stof til Retrieveren og hjemmesiden.
RP samler stof til Retrieveren.
12. Evaluering af mødet.
Der bliver brugt for meget tid på at spise (serveringen var usædvanlig langsommelig). Rimeligt
effektiv behandling af punkterne. Ønsker om at lange facetofacemøder afholdes i weekender i
stedet for på hverdagsaftner. Dette prøves ved næste face2facemøde.
13. Eventuelt.
a. Extended breed standard from Flatcoated Retriever Society. PR har mailet Flatcoat Society i
England, angående mulighederne for anvendelse af deres extended breed standard. Der er
ikke kommet svar endnu.
b. Terræn til forårsarrangement 2020. JF har talt med en terrænvært ved Roskilde angående
lån af terræn.

c. Mailkorrespondance.
Hvis man ikke svarer på mails, så samtykker man. Hold venligst mailkorrespondancen til et
minimum.
d. Træningstræf 2020 – Annette Stafetten gives videre til nye kræfter.
e. Racedyst - Sjælland og Jylland afholdes sidste weekend i juli. Fyn afholdes det den første
weekend i august.
f. Gavechecks - Dummyshoppen. MBR har forhørt sig hos dummyshoppen om de gamle
gavekort kunne indløses. Svaret er nej.
14. Foreløbige dagsordenspunkter til næste gang.
- Hjemmeside og overskuelighed.
- Retningslinjer på Facebook.
- NM2019 - udtagelse
- NM 2020 - Planlægning
- Tilbagemelding fra mødet mellem racerne.
15. Dato og sted for næste møde.
16.6.2019 kl 10.00 Fjeldsted Skovkro.

