RCL Telefonmøde 29.06.09 kl. 20.00
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Johnny Eckhaus (JE), Kristian Kristensen (KK) og
Randi Pedersen (RP). Afbud fra Annika Christiansen (AC).
Dagsorden udsendt af CBS:
A. Godkendelse af dagsorden
B. Nordisk Avlskonference (se bilag)
C. Nordisk mesterskab i Finland, hvad gør vi??
D. Apporteringsprøverne i Jylland og på Sjælland (Veste med log???)
E. Dato for næste møde, hvad er den rigtige??
F. Status A-prøver
G. EVT
A. Dagsorden godkendt. Ingen tillæg til referatet fra sidste møde.
B. Nordisk Avlsrådskonference 2010.
CBS sender liste rundt med navne på folk som kunne tænkes at ville stille hund til
rådighed for bedømmelserne. Der skal findes 15-20 hunde af forskellig type. Både hanner
og tæver. Primært hunde, der er modnet og udviklede.
SU laver oplæg og OU laver oplæg.
TP inviteres eventuelt til at dømme markprøve delen.
AC reserverer værelser på kroen. Dobbelt til deltagere og enkelt til dommere.
RP oversætter reglement til engelsk såfremt det ikke findes.
RP og JE assisterer med oversættelse for deltagere på dagen.
RCL er værter for arrangementet.
CBS er ordstyrer på udstillingsdagen
Forslag om at AC tager sig af Markprøve dagen, som ordstyrer.
C. NM Finland – CBS sender mail til interesserede deltagere, om at de er velkomne til at
deltage og repræsenterer racen ved mesterskabet. Alle udgifter i forbindelse med
deltagelse afholdes af deltageren selv. Forslag fra JE og RP om at eventuelt sponsorerer
en vest med racens logo.
D. AC står for holdet på Sjælland. Anette Larsen og Per Reitmeier står for holdet i Jylland.
Forslag fra Per Reitmeier om at racen laver veste med logo til deltagerne. JE og RP
foreslog at der blev trykt logoer på veste som også kunne sælges i shoppen. Evt. med
sponsorer for en reduceret pris. KK sagde at Apporteringsholdene i år ville få hvide Tshirts. CBS foreslog at RCL i fremtiden skulle udpege et hold ved forespørgsler, da
interessen fra medlemmerne ikke var overvældende. Den øvrige raceledelse var positivt
stemt overfor dette forslag.
E. RCL face 2 face møde 24-09-09. Program:
RCL møde 14.00 – 18.00
18.00 Spisning. Udvalgene inviteres til deltagelse til spisning

Herefter møde med udvalgene.
AC inviterer SU og RP inviterer OU.
F. A-prøveleder, Åben A Præstø, RP.
Ingen dato endnu til Faurskov.
G. EVT.
RP havde lagt billeder ind på den nye hjemmeside og opdateret omkring OU.
Hvalpeliste og hanhundeliste fungerer ikke endnu. Signal fra DRK om at der ses meget på
forbrug og derfor er man tilbageholdende med investeringer pt.
RP ønskede at linket til den nye hjemmeside fik betegnelsen Racens nye hjemmeside, og
at teksten også blev oversat til engelsk. CBS tager kontakt til Claus.
KK havde fået en henvendelse angående betaling for en periode på hvalpelisten og havde
brug for hjælp til at fastslå perioden. CBS kontakter Claus.
Mødet blev afsluttet med ønske om god sommer til alle.
Næste møde:
24-09-2009 Face 2 Face Madam Bagger, kl 14.00
Udvalgene inviteres til spisning.

