Referat – Raceledelsen for Flatcoated Retriever
LEDELSESMØDE – Face to Face
Dato:
Kl.:
Sted:
Til stede:
Afbud:

29. oktober 2013
17.00-22.00
Fjeldsted Skov Kro, Ejby
Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil,
Bjarke Mortensen, Annette Jakobsen
Jesper Hvidt Mortensen

Referat
A. Godkendelses af dagsorden
Beslutning:
Godkendt med tilføjelse af følgende punkter:
K1 – Træning 2014
L1 - Graduering af distichiasis
B. Underskrivelse af referater
Beslutning:
Referaterne fra de tidligere møder blev underskrevet.
C. Evaluering af efterårets arrangementer (Udstilling+ markprøve + WT +
Aben A)
Beslutning:
Efterårets racearrangement blev evalueret.
Udstilling
Arealet i Stenlille var rigtig godt til at afholde udstilling og raceledelsen anser i det
store hele, at udstillingen for løb godt. Raceledelsen synes, det var et godt initiativ
Dorte Jensen havde taget, ved at arrangere morgenmad inden udstillingen.
Helle Christensen har efterlyst billeder på hjemmesiden og i bladet fra udstillingen.
Raceledelsen har haft svært ved at skaffe billeder fra udstillingen, hvilket er årsagen
til, at der ikke forefindes billeder.
Raceledelsen besluttet, at der fremover skal udpeges en fotograf til
raceweekenderne, der har til opgave at tage billeder til hjemmesiden og Retriever
fra både udstilling og markprøve.
Fællesspisning
Der var for mange, der havde tilmeldt sig fællesspisningen, som ikke deltog, hvilket
ikke er hensigtsmæssigt.
Raceledelsen besluttede, at genindføres en deltagerbetaling for fællesspisningen.
Betalingen vil udgøre ½-delen af købsprisen.
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Markprøven
Det store deltagerantal gav en del udfordringer, men terrænet kunne dog godt bære
antallet. Da det ikke havde været muligt at skaffe flere dommere, betød det, at
sluttidspunktet for arrangementet blev senere end ønsket.
Raceledelsen besluttet, at der fremover skal arbejdes med en tjekliste til sådanne
arrangementer, så tovholderen har mulighed for at have alle detaljer på plads.
Christian arbejder videre med en tjekliste.
Salg ved arrangementer
Salg af frokost, øl og vand blev drøftet.
Det blev besluttet, at salgsprisen for øl og vand fremover skal hænge sammen med
indkøbsprisen.
WT
Arealet var godt, da det samtidig gav mulighed for større socialt samvær.
Raceledelsen ønsker, så vidt det er muligt, at WT afvikles med enkelt poster.
Åben A- Holsted
Afholdelsen af Åben A sammen med Golden er forløbet godt.
D. Hjemmesiden, hvad gør vi fremadrettet
Beslutning:
Jesper og Annette har undersøgt mulighederne for en ny hjemmeside. Jesper og
Annette indstiller til raceledelsen, at racen for sin egen hjemmeside, som oprettes i
mono.net. Annette fremviste en kladde for opbygning af en ny hjemmeside via
mono.net.
Brugen af mono.net som subsite vil årligt beløbe sig til kr. 900,00.
Domænet vil blive www.flatcoat.dk.
Helle Hegnet har tilbudt sin hjælp til at få oprettet en ny hjemmeside. Laust Preil
har tilbudt at hjælpe med hjemmesiden på det tekniske område. Annette tager
kontakt til Helle Hegnet omkring oprettelse af ny hjemmeside. Laus Preil vil blive
kontaktet såfremt der er brug for mere specifik teknisksupport.
Ny hjemmeside forventes inden årsskiftet.
E. Kryptocide hundes deltagelse på vores prøver
Beslutning:
Raceledelsen har drøftet emnet på baggrund af henvendelse fra DRK, der er blevet
orienteret af DKK om, at FCI lemper reglerne for kryptocide hunde på følgende
område:
"FCI og DKK fastholder ikke en udelukkelse af kryptocide hunde som tidligere, det
vil være op til den enkelte specialklub, og der er dermed åbnet for muligheden for
hundenes deltagelse. Dog anbefaler FCI, at udelukkelsen fastholdes i de
klasser/prøver, hvorfra der udvælges avlsdyr"
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Ud fra ovenstående har raceledelsen besluttet følgende, der vil blive fremsendt til
DRK:
Kryptocide hunde kan deltage på klubbens prøver (brugsprøve, WT og
markprøver) dog skal der ske en indberetning til DKK, at denne hund er
kryptocid (dyrlæge eller udstillingsdommer), således at der i hundedatabasen i
DKK fremgår denne oplysning. Oplysningen skal ligeledes fremgå af DRK´s
kataloger til WT og markprøver, til brugsprøven medbringer hundens ejer
ovenstående erklæring.
F. Skal vi fortsætte med gavekort alene eller have indkøbt evt. krus til dem
der hellere vil have det?
Beslutning:
Præmier blev drøftet.
Det blev besluttet, at der fortsættes med gavecheck til Dummyshoppen, men at der
arbejdes på andre former for præmier.
Flatshoppen undersøger muligheden for andre former for præmier.
Rosetter til alle klasser blev drøftet, og der var enighed om, at der fra 2014 skal være
rosetter i alle udstillingsklasser.
G. Kasseren har ordet
Beslutning:
Annette fremlagde budgetopfølgning pr. 26. oktober 2013, der pt. udviser et
overskud på kr. 7.662.
Afregning for WT i efteråret samt A-prøver er endnu ikke bogført, da afregning for
Golden mangler.
Racen har pt. et tilgodehavende på kr. 3.750 for udlæg af sponsorat til NM-holdet.
Raceledelsen forventer, at det sponsorat, som NM-holdet har fået bevilget fra
ekstern sponsor, vil blive tilført racens konto inden 31.12.2013.
H. Årsmødet (Dirigent, forslag mm..)
Beslutning:
Christian kontakter KK for at høre, om han kan være dirigent på årsmødet og
såfremt KK ikke kan, vil Henrik Johansen blive spurgt.
Der er ikke indkommet forslag til kandidater, der ønsker at opstille til raceledelsen,
hvilket betyder, at Annette og Christian er genvalgt for yderligere 3 år.
Der er indkommet forslag fra Charlotte Bagger Aksham Prehm til drøftelse på
årsmødet.
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I. Nordisk mesterskab 2013
Beslutning:
Christian orienterede fra NM i Finland.
NM afholdes i 2014 i Sverige, hvor Hans Jørgen Bilstrup ønsker at skænke en
vandrepokal ”Alma”-pokalen.
Jesper har tidligere udarbejdet udkast til udtalelseskriterier for NM. Jesper
fremsender udtalelseskriterierne til raceledelsen.
J. Nordisk samarbejde, hvem vil evt. deltage i Gøteborg
Beslutning:
Raceledelsen for Flatcoated Retriever i Sverige har inviteret til raceudvalgsmøde.
Christian afventer tilbagemelding på, om mødet bliver flyttet til foråret 2014.
Såfremt mødet fastholdes til afholdelse i november, hvor raceledelsen ikke har
mulighed for at deltag, vil formaden for opdrætterudvalget Randi Pedersen blive
inviteret.
Christian kontakter Randi.
K. Næste års arrangementer datoer, steder, dommere mm.
Beslutning:
Raceledelsen har indgået et samarbejde med Golden for afholdelse af WT, hvilket
betyder, at der i 2014 vil blive afholdt 4 WT. Herudover afholdes der 2
racearrangementer.
Den 16. februar 2014 – WT, Jylland
Den 22. marts 2014 – WT, Sjælland
Den 20.-21. april 2014 – Raceweekend, Fyn
Den 29. juni 2014 – WT Sjælland
Den 30.-31. august 2014 – Raceweekend, Sjælland
Den 13. september 2014 – WT, Jylland
Herudover planlægges tripplearrangement i samarbejde med Golden den 24.-25.
maj 2014, men dette er endnu endeligt fastlagt.
Christian sørger for dommere til WT og markprøve.
Forslag til udstillingsdommere sender Christian rundt til raceledelsen.
Raceledelsen har besluttet, at der i 2014 ikke afholdes sommertræningstræf grundet
de mange planlagte arrangementer, hvor der fra februar til september afholdes et
racearrangement hver mdr.
K1 - Fællestræning 2014
Fællestræningen i 2013 blev evalueret, hvor der havde været stor spredning på antal
deltagere pr. hold – fra 4-16 deltagere. Raceledelsen besluttede, at der fortsættes
med fællestræningen i 2014.
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L. Ændringsforslag til reglementer WT (A- dommer + antal startede
hunde) B-prøve (antal startende hunde)
Beslutning:
Raceledelsen vil stille følgende ændringsforslag til WT-reglementet:
Krav om A-prøvedommer som ordførende dommer ønskes ændret til, at ordførende
dommer som min. kan dømme vinderkl. på B-prøve.
Krav om 10 startende hunde ønskes ændret til 10 tilmeldte hunde.
L1. Graduering af distichiasis
På baggrund af orientering fra DKK, hvor de oplyser, at DKK, DSVO og
Spanielklubben i efteråret har indført nogle ændringer vedr. distichiasis, blev emnet
om graduering drøftet.
Raceledelsen besluttede, at fremsætte forslag til drøftelse om graduering af
distichiasis på årsmøde.
M. Eventuelt
Beslutning:
Intet.

