Face 2face møde, Madam Bagger, Korsør. 19. juni 2019.
Referat – JF/RP
Deltagere: Jørgen Falk (JF), Morten Lundby-Mikkelsen (MLM), Susanne Tillge (ST), Annette Jakobsen (AJ) og
Randi Pedersen (RP). Afbud fra Marianne Røjgaard (MR).
1. Valg af mødeleder.
MLM styrer dagens agenda.
2. Valg af referent.
JF / RP
3. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
5. Post til Flatcoated.
a. Møde mellem racer og bestyrelse.
PR og MLM orienterede fra møde afholdt mandag 17. juni.
b. Brahetrolleborg Game Fair.
AJ koordinerer fra vores side, der er foreløbig 7 flat-deltagere til DRK-stand.
6. Orientering om racens økonomi. (Morten)
Ser ok ud. Udgifter og indtægter balancerer nogenlunde.
7. Evaluering/information
a. Udstillingsdommer foråret/efteråret Viv Bowen/Brian IZZARD
b. Møde mellem racerne
Behandlet under pkt 5.a. Næste møde vil være 9/9-19.
c. Efterårsarrangement Sjælland (Hvor er vi)
ST orienterede – det er i control og kommer til at køre fint.
d. Extended breed standard from Flatcoated Retriever Society
Intet nyt omkring mulighed for DK oversættelse.
8. Sager til debat.
a. A/C-prøve Rødding, Åben A/Vinder A, dommer. (Tjele/Favrskov)
RP tovholder evt. åben A-prøve på Lolland, PR Tovholder Åben A Tjele og Vinder A Faurskov. PR arbejder
videre med en A/C-prøve i Rødding.

b. Hjemmeside og dennes overskuelighed. JF - Holder et vågent øje på DRK’s hjemmeside, og udrulning til
regionerne. MLM tager kontakt til Dot om at få lavet en særlig side til racens betalingsoplysninger.
c. Dommer på næste års prøver. WT, Bent Müller har sagt ja. B-prøve forår (Sjælland): Michael Høj Worm,
Bent Müller, WT Jylland (Poul Erik Hansen),
d. NM2020 planlægning.
Diskussion om formatet for prøverne ved NM i Danmark i 2020 (10.-11. oktober). PR foreslog at det gamle
format med hold-WT om lørdagen og individuelt mesterskab som officiel A-prøve om søndagen. RP foreslog
at man arbejdede videre med det koncept som Sverige introducerede ved NM i 2018 (IWT for hold om
lørdagen og officiel B-prøve (på vildt) om søndagen. Efter en debat vedtog raceledelsen at arbejde videre
med konceptet som Sverige introducerede ved NM i 2018. PR var ikke enig, men accepterede flertallets
afgørelse.
9. Sager til beslutning.
a. Dommer på næste års prøver. PR kontakter dommere.
b. Hjemmeside og dennes overskuelighed
c. Retningslinjer for brug af Facebook siden.
Retningslinjerne for siden fungerer efter hensigten i deres nuværende form, så de fastholdes til behov for
ændring opstår.
d. NM2019-udtagelse
Tilmeldingsfristen til NM i Norge er d. 1/8-2019. Tilmelding sker til formanden. Fremsend venligst
kvalificerende resultater på hunden senest 1.8.2019.
e. Racedyst 2019
JF orienterede om at de tre koordinatorer melder at holdene næsten er på plads.
f. Træningsweekenden
AJ har modtaget 27 tilmeldinger dd. til arrangementet.
g. Træningsdag for til instruktører og hjælpere, der har lavet træningerne rundt om i landet. RP tager
kontakt med trænere. Instruktørerne inviteres til formøde inden årsmødet i februar 2020. Forslået dator til
Træningsdag er 7.marts.
10. Orientering fra/til DRK.
11. Stof til Retrieveren og hjemmesiden.
12. Evaluering af mødet.
God ro og orden.
13. Eventuelt.
Pokalbestyrer Anette Larsen modtager point til konkurrencerne for årets hund. Disse videresendes til
formanden.
Der afholdes møde mellem DRK, DKK og racerne. Punkt til dagsorden fra flat: teksten på Købhund.dk.
14. Foreløbige dagsordenspunkter til næste gang.

1. Udtagelse af NM. Hvilke hold stiller vi med?
2. A-prøver, A/C-prøve. Status.
15. Dato og sted for næste møde. Telefonmøde 5.8.2019 kl 19.30

