Telefonmøde 5.8.2019 kl. 19.30
Deltagere: Per Reithmeier (PR), Jørgen Falk (JF), Morten Lundby-Mikkelsen (MLM), Susanne Tillge (ST),
Annette Jakobsen (AJ), Marianne Røjgaard (MR) og Randi Pedersen (RP).

Dagsorden:
1. Valg ordstyrer: JF
2. Valg af referent: RP
3. NM2019, fremsendte liste over interesseret/kvalificeret, udkast diskuteres, så der kan gives
tilbagemelding efter mødet til de deltagere der udtages til holdene. Raceledelsen er enige om at
prioritere de hunde, der er kvalificeret til at deltage begge dage, samt at opnåede point er
udslagsgivende i sammensætningen af de tre hold. Der var enighed om udtagelsen af ekvipagerne
på de 3 hold. PR giver besked til dem der er udtaget
4. Status A/C-prøve: Plads 10 hunde. Christian Brix dømmer (der bliver fundet en dommer mere) og
vejleder de deltagende hunde. Der er inviteret to drivende hunde. Førerne får kørepenge for at
hjælpe til på prøven. Deltager betaling - 400kr. Betaling for forplejning tilkommer. Betaling til
racens konto ved tilmelding. Bindende tilmelding via mail til PR Uerfarne hundeførere, der aldrig
har været på A-prøve tidligere, men som er interesserede i at deltage prioriteres, frem for
hundeførere, der har erfaring med at deltage på A-prøver, og på den måde håber raceledelsen at få
flere nye i gang med at gå på A-prøve. Hunden skal have opnået præmieringer på åben klasse
niveau, for at kunne deltage. RP laver opslag til både hjemmeside og Facebook.
5. Status Åben-A.
PR arbejder videre med prøven. Har kontaktet dommere. PR undersøger mulighederne for at øvrige
nordiske lande vil være med til at finansiere prøven, mod at blive tildelt en del af pladserne på
prøven.
6. Status Træningsweekend. Alt er på plads og der er stor tilslutning til arrangementet. I alt 74
personer.
7. Status raceweekend. Alt er på plads. Der bliver lavet fællesspisning. 19 hunde på udstilling og 64
hunde på prøve. Betaling til fællesspisning ved tilmelding. ST undersøger om der er forudbestilling
af frokost/morgenmad. Der er kommet flere sponsorpræmier ind til udstilling og markprøven.
8. Hjemmeside/FB. Punktet diskuteres på næste face2face-møde.
9. Eventuelt.
-

Angående eftertilmeldinger. I punkt 8.d i referatet fra 10.april 2019, fremgår det at
raceledelsen har besluttet at fastsætte en tidsfrist for tilmelding på 3 uger til racens officielle
prøver og udstillinger. Raceledelsen ønsker i den forbindelse at tydeliggøre at tilmeldinger efter
den deadline som fremgår af Hundeweb ikke accepteres. Dette uanset om den deadline som

fremgår af Hundeweb eventuelt måtte være længere end 3 uger. Dette var ved en fejl ikke
kommet med i ovenstående referat, og fejlen er hermed rettet.
-

Retrieveren: RP samler stof sammen og sender det afsted inden onsdag d. 7.8.2019.

-

Næste møde: Face2facemøde kl. 17.9.2019. Fjeldsted Skov Kro kl 17.00.

