Referat:
Raceledelsesmøde 20. maj. 2014
Deltagere: Chr. Brix Søndergård – CBS
Jesper Hvidt Mortensen – JHM
Annette Jacobsen – AJ
Susanne Tillge – ST
Kresten Henriksen – KH ref.
Bjarke Mortensen – BM
Dot Preil - DP
A: Godkendelse af dagsorden ----- godkendt
B: Godkendelse af referat – udsættes til næste face to face møde , ST var ikke i referat fra
årsmødet
C: Kasseren har ordet - Vi har fået 50% af 50% af tilskud fra DRK, KH der blev sagt på mødet med
best. Tilskudet til os små racer var 75% undersøges hos best, Regnskabet viser pt et overskud på
18.500, hvilket ser fornuftigt ud
D: Hjemmesiden – Der mangler billeder af raceledelsen. CBS laver liste over udstillingschamp.
Brugs- jagt og WT champ. Skilles i hver sin liste, Der kan kun komme danske og internationale
champ på listerne.
JHM har oprettet med 7 GB, hvor vi lægger alle referater og dokumenter, m.v.
Helle Hegnet efterlyser billeder til hjemmesiden
E: Økonomiske retningslinjer for arrangementer – AJ fremlagde forslag til afregning af
terrænværter, dommere, prøveleder, assistent og hjælpere , JHM og KH mente at de var for
beskedne, det blev aftalt at AJ, laver oversigt over det aftalte.
AJ: Udgifter til fællesspisning mellem 100 – 150 kr. deltagere skal betale ved tilmelding, der har
været for mange der melder til og bare bliver væk, hvilket medfører unødvendige udgifter til
racen.
F: Økonomiske retningslinjer for træning - AJ lægger retningslinjer på hjemmesiden
G: Brev fra kennel Durin ang. Vandrepokal - CBS udskriver omkring alle pokalerne som lægges på
hjemmesiden, de pokaler der ikke kan indgraveres mere i medfølger bog
H: Evaluering af forårets arrangementer - WT der ønskes ikke dobbelt poster, dette skal meddeles
prøveledere, for at det sociale element i prøverne bibeholdes vil vi have klasserne blandet.
Udstilling pænt med tilmeldinger David Ballemy var en behagelig dommer

B- prøve JHM så meget gerne flere 1. præmier i åben klasse,. Den nyligt afholdte prøve blev vildtet
lagt således der var alt for mange færter, hvilket gjorde klassen unødvendig svær, niveau skal ikke
værre sværere end på blandede prøver.
Træninger der er træningshold flere steder, der kan godt komme flere deltagere, DP spørger
Annika om hun vil tage et hold i Sydsj.
CBS man kunne samle deltagere fra træning til et møde øst og vest, for at få afdækket ønskerne
omkring træning. JHM måske mere specifik intensiv træning.
I: Sommer og efterårs WT – KH sommer WT er i Stenlille Jagtforening der er mulighed for at
overnatte, Palle Ingemann er prøveleder. KH finder for dommere.
CBS oplyser det er i Hønning Plantage Birger Knudsen er prøveleder KH finder dommere .
J: Forslag til udstillingsdommere DKK og DRK 2016 – DKK, Agnetha Cardel Sverige, Birgitte
Jørgensen, Chr. Brix Søndergård, Connie Svane og Inga Bonnez - DRK, Susanne Tillge, Børge
Espeland Norge, Kaj Falk Andreasen, E. Bornemann HL
K: ST afleverede markprøvekuffert til KH, ST bestiller rosetter til udstilling, KH undersøger med
sponsor præmier, bedste hund i alle klasser også WT, KH finder dommere og prøveleder, arbejder
på terræn, CBS. udleverede chekliste til udstilling, vi mangler udstillingsleder
ST dømmer udstillingsdelen på Kvali.prøve
L: A-prøver 2014/15 – CBS og Birger Knudsen laver hvert et program , flat og golden har hver sin
dommer. CBS Vinder – A på Fauerskov, CBS kontakter Mickey ang. Vinder A på Lolland. KH
undersøger på Torbenfeldt.
M: Arrangementer 2015 – JHM synes vi har for mange arrangementer der er ikke folk nok til dette.
CBS og KH der vil ikke komme flere deltagere på de enkelte selv om vi skar ned på antallet
CBS forslag til 2015 WT Kulsø 22/3 Sjæll. 27/6 Jyll. 13/9. Forårsarr. Fyn 18-19/4 Efterår Sjæll. 2930/8
DP ønsker en uofficiel klasse på WT niveau mellem beg. Og åben klasse.
N: Hvad gør vi fremadrettet med DRK – KH orienterede fra sidste møde med best. Bl. A. DU ønsker
at de sætter dommere på racearr. Det blev forkastet af racerne, vi vil gerne ha noget
selvbestemmelse, Der var også ønske om deltagere i vinderklasse blev ændret til 10 tilmeldte.
CBS orienterede om forbuddet fra bestyrelsen ved trippelarr. Sammen med golden, vi føler at vi
bliver overstyret af bestyrelsen. JHM synes der var for få tilmeldte, DP der var tid tilbage af
tilmeldingsfristen, CBS satsningen var for at få flere aktive også på udstilling.
O: Evt. – DP savnede diplomer til WT, kufferten var i Jylland, prøveleder havde ikke ønsket den.
JHM genopstiller ikke til valget.
Mødet slut 19.30, Tak for godt og konstruktivt møde

