Face2Face møde 13.2.2012 – Madam Bagger
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Kresten Henriksen (KH), Jesper Hvidt
Mortensen (JHM), Annette Jakobsen (AJ), Randi Pedersen (RP)
Referent: RP

Dagsorden:
a. Godkendelse af dagsorden
b. Underskrivelse af referat fra den 28/1
c. Konstituering.
d. Opfølgning på Opdrætter seminar den 10. marts
e. Opfølgning på WT den 18/3
f. Opfølgning på forårsarrangement
g. Opfølgning på efterårsarrangement
h. Arrangement den 2 eller 3 juni (skue, lille WT mm.)
i. Træningstræf (hvalpe, alm, A-prøve)
j. WT efterår (Sted dommere mm..)
k. Nordisk mesterskab (udtagelse, dommere, WT og A-prøve)
l. Udmelding fra RL angående avlsrestriktioner/anbefalinger
m. Økonomien mm. fra Jesper, (de 3 første punkter på Jespers mail fra 6. februar)
n. Hjemmesiden (incl. hvalpeliste, opdrætterlink, billeder mm.)
o. Omplaceringsliste + Årets hund skal Anette N. fortsætte
p. Retrieveren (Randi)
q. Racens PR (kalender, flatshoppen, Fyns Forum mm.. )
r. Mødesteder fremover
s. Arrangementer 2013
S1. Dommere DKK/DRK
t. Næste møde
u. Evt.

a) Punktet: s1. Dommere DKK/DRK blev tilføjet dagsordnen som herefter blev godkendt.
b) Referat fra sidste møde blev underskrevet.
c) Konstituering
Formand: Christian Brix Søndergaard.
Næstformand: Kresten Henriksen.
Kasserer: Jesper Hvidt Mortensen.
Sekretær: Randi Pedersen.
Medlem: Annette Jakobsen.

d). RP havde endnu ikke mange tilmeldinger til arrangementet, så hun opfordrede alle i ledelsen til
at gøre reklame, og få fat i så mange som muligt, der kunne være interesserede. JHM foreslog at
der blev sat en reminder på hjemmesiden 25. februar, så flere huskede at tilmelde sig. Den øvrige
ledelse bakkede op om dette.
e) CBS gjorde status over planlægningen af årets første uofficielle WT. JHM dømmer, Gitte Roed
dømmer og CBS venter svar fra den sidste dommerkandidat. RP hjælper til på dagen. Der sættes
en reminder om tilmelding på hjemmesiden 12. marts.
f) KH havde ikke hørt mere fra Hanne Søndenbroe. KH prøver at finde en brugsprøvedommer til at
dømme om lørdagen. KH rykker Hanne og kontakter herefter CBS
CBS finder kennelnavn på engelsk udstillingsdommer. Info om dommeren lægges hurtigst muligt
på hjemmesiden.
g) Efterårsarrangement. Sted: Sydjylland. Udstillingsdommer: Shirley Oxford, kennel Taranbeck
(UK), Markprøve: dommere er inviteret, mangler prøveleder. Kvali-prøve dommer: Birgit Roed
inviteres, Udstilling evt. ved Jels-Volsted. CBS tovholder.
h) Arrangement 2. eller 3. juni evt. på Fyn. Mini-WT med 3. poster. Der var enighed om at afholde
en Officiel Apporteringsprøve på dagen. AJ kontakter Susanne Tillge som skuedommer. AJ finder
en dommer til apporteringsprøve.
i) Træningstræf.
Hvalpetræf: RP arrangerer et hvalpetræf. Tidspunktet tilpasses de kuld der blev født i efteråret.
Sommertræf: JHM og KH undersøger terræn/muligheder for et weekendtræf. Træning på alle
niveauer. JHM foreslog at man inviterede de hundeførere der havde været udtaget til eks. NM til
at holde oplæg omkring arrangementet og deres trænings metoder. Forslaget blev bifaldet af den
øvrige raceledelse.
Endagstræf: JHM undersøger mulighederne for at holde et træningstræf i foråret. KH undersøger
mulighederne for at afholde et træningstræf efteråret KH tovholder.
A-prøve træffene har ikke fået nok tilslutning fra medlemmerne til at raceledelsen vil fortsætte
med disse træf. Træf af denne type vil kunne komme på tale igen, når der igen er interesse fra
medlemmerne.
j). 16. september. Officiel WT. – KH søger Suserup. Udtagelse til NM i vinderklassen. For at komme
i betragtning til NM - holdet, skal hunden være kvalificeret til at deltage på vinder A og B prøver.
Prøveleder KH finder prøveleder. 3 dommere inviteres: John Bech, Torben L. Poulsen. Anne-Lise
Johansen. CBS inviterer dommere.
k) 20. – 21. oktober. Nordisk Mesterskab. Angående afviklingen, så ønsker raceledelsen at afholde
en officiel WT for begynder og åben klasse, samtidig med at NM for Hold om lørdagen.Det er
vigtigt at prøverne kan afvikles sideløbende, så der på den måde vil være flere tilskuere på dagen,
og samtidig tid til at følge NM for hold, for deltagerne i mesterskabet. CBS kontakter AC angående
mulighederne for dette på det givne terræn. NM skal tilrettelægges og dømmes efter det
internationale WT reglement. Følgende dommere inviteres: Janne Stihl, Lars Mertz. Nationale

hold. Dømmer A-prøve dagen efter. Walking-Up, efter danske regler. Annonce/invitation skal laves
så snart formalia er på plads. CBS kontakter Jægeren/ andre medier, evt. TV. JHM kontakter
Hunter’s Magazine.

l) Udmelding fra RL angående avlsrestriktioner/anbefalinger.
CBS har kontaktet formanden fra DRK angående forhandlingerne med DKK, men har ikke fået svar.
De etiske regler for opdræt i DKK er ændret til anbefalinger, derfor slettes de specificerede regler
fra hvalpelisten på hjemmesiden. Raceledelsen følger afstemningen på årsmødet, og stemmer for
at avlsrestriktioner ændres til avlsanbefalinger.
m) Jesper havde lavet et overblik over racens økonomi. Af hensyn til økonomien, skal
arrangementer i løbet af året kunne bære sig selv økonomisk.
Fremover bogføres udgifter og indtægter så præcist som muligt pr arrangement. JHM havde
medbragt en model til økonomisk overblik over forventningerne til planlagt/ og realiseringen af et
afholdt arrangement.
Udkast til udgiftsbilag laves af JHM og rundsendes.
n) Hvalpeliste – Når hvalpene er solgt bliver kuldet fjernet, pengene kan ikke refunderes. Ny pris
for optagelse på listen bliver 200 kr pr måned. Kuldet kan først komme på selve hvalpelisten når
hvalpene er født. Der laves en separat liste med titlen ”forventede kuld”.
Pris for at stå på ”Forventet kuld” listen: Samme pris som hvalpelisten. Betingelserne for at stå på
listen er at følgende opgives i annoncen: Forventet fødselsstidspunkt samt forventet kombination
Dvs. forældredyrene til kuldet skal være navngivet.
Ændringer i priser gælder for indeværende år og forlængelser. De annoncører der er optaget på
siden, står på siden til annoncerne udløber. Herefter betales ny pris for eventuel forlængelse.
Pris for kennellink: 200 kr. for indeværende år, herefter stiger prisen til 300 kr. Der kan købes 2 år
for 400 kr.
Pris for: Hanhundeliste: 200 kr. for indeværende år, herefter bliver prisen 300. på navngiven hund.
Ved hundens død refunderes betalte penge ikke.
Omplaceringsliste: maks. Købspris pr hund: 500 kr. Listen er gratis.
Banner på hjemmesiden: JHM kontakter Pernille Lillevang angående en blyantstegning/billede til
banneret. Små billeder i banneret slettes, så logoet træder mere frem. Ændringen sker
fremadrettet, således at nyt materiale vil få det nye banner. Det tager for lang tid at ændre det
gamle materiale.
Der sendes en opfordring til alle medlemmer om at sende billeder til Retrieveren/Hjemmesiden.
RP og JHM sørger for dette.

o) Anette Larsen overtager omplaceringslisten og konkurrencen årets hund. Vedrørende
omplaceringslisten, skal raceledelsen oplyses om hvilke hunde der er/ har været på listen. Anette
Larsen overtager også administrationen af racens pokaler.
p) Retrieveren: RP har rundsendt en udgivelsesplan. Angående reportager fra afholdte
arrangementer, så er det tovholderens opgave at finde en deltager, der gerne vil sende lidt skriv
og billeder til hjemmeside og Retrieveren.
q) Flatshoppen: CBS gør varelageret op og tager shoppen med til forårsarrangementet. Alle i
raceledelsen hjælper med at stå i boden.
Nye tiltag: Kalender. Ved produktion af 25 vil prisen pr kalender ligge på omkring 150 kr.
Prøveeksemplarer: AJ prøver at lave 3 eksemplarer, som RCL tager stilling til. Kriterier: 1 hund
hvert billede, ingen mennesker på billederne, stambogsnavn. Der annonceres efter billeder både
på hjemmeside og i Retrieveren.
Outdoorsmesse. 13.4 – 15.4. AJ undersøger om der kan findes interesserede deltagere til standen.
r) JHM udtrykte ønske om at der var Internet og helst en projektor på mødelokaliteterne.
Fremtidigt mødested: Fjeldsted Skovkro v. Ejby. Face 2 face møde d. 29. kl. 14.00 JHM booker
lokale.
s) Forår/efterårsarrangement.
Forår: Jylland. 6.-7. april 2013: Lørdag: Markprøve, søndag: Udstilling.
Efterår: Sjælland. 24. – 25. 2013: CBS tjekker om der ligger nationale DKK udstillinger i den
weekend. Herefter fastlægges dagene for afholdelse af racens udstilling og markprøve.
s1) Dommere DKK/DRK: CBS rundsender liste.
t) Næste møde. Telefonmøde: Onsdag d. 28. marts – kl. 20.00
u) Evt.
KH ville høre hvem der kom til generalforsamlingen i DRK. JHM & KH deltager.
RP spurgte til raceledelsens holdning angående økonomisk støtte til danske hundes deltagelse i
forskningsprojekter. Raceledelsens holdning er at ved en officiel henvendelse fra
forskningsprojekter vil raceledelsen tage stilling til økonomisk støtte og deltagelse i øvrigt.
CBS takkede for god ro og orden og mødet blev herefter hævet.
Referent: RP

