Dagsorden Face 2 face. Kryb-I-Ly. Tavlov
Deltagere: Christian Brix Søndergård (CBS), Kresten Henriksen (KH), Anette Nielsen (AN), Johnny Eckhaus
(JE), Randi Pedersen (RP).
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Underskrivelse af referater fra de sidste møder
Godkendelse af dagsorden
Evt. Ny konstituering
Forårsarrangement 2011
Efterårsarrangement 2011
Sommertræf
Hvalpetræf og andre træf
Årsmødet (årsberetning + regnskab mm)
Nyt udstillingsreglement
Årspokaler point i fremtiden
Hjemmesiden + Retrieveren
Dommer forslag til DKK udstillinger
SU – hvad vil vi fremover

m1. Mentaltest DKK – Hvad er der sket.
n. Evt.

a. Referater fra tidligere møder underskrevet.
b. Godkendelse af dagsorden. Der er byttet om på to punkter således at gennemgangen af det nye
udstillingsreglement for 2011 gennemgås før punktet om point til årspokaler diskuteres. RP lagde
punktet m1 om mental test til.
c. AN kasserer, JE næstformand/webmaster, KH medlem, CBS formand, RP sekretær
d. Forårsarrangement:
Udstilling lørdag: udstilling leder: Karin Knudsen, ringsekretær: RP, Ringpersonale: Anette
Dam
Brenda Hutchison (GB) dømmer
Markprøve: Lars Nordenhof, John Juel.
Kvalifikationsprøve: AN dømmer eksteriør, KH dømmer brugsdel.
Fællesspisning. Jesper har faciliteter. RP kontakter Jesper
Markprøve skal sættes på hundeweb. CBS kontakter Connie. Anmeldelsesfrist til
arrangementet 4 uger.
Pokaler til forårsarrangementet. Uddeling af årspokaler. JE sørger for dette.
Karin og Niels Knudsen tager sig af udstillingsdommeren.
JE har bestilt præmier. Annonce sættes i Retrieveren.

Overnatning camping muligheder hos Jesper, i øvrigt skal der links til nærliggende
campingpladser på hjemmesiden, JE sørger for dette.
CBS afhenter racens borde, telte, computer og flatshop hos Kristian Kristensen.
e. Efterårsarrangement 2011.
Sted: KH finder areal til både udstilling og marprøve/kvalifikationsprøve i Midtsjælland.
28-27/8 – 2011.
Udstillingsdommer: AN, Udstillingsleder/sekretær: Aeyo Hansen.
Prøveleder: KH finder prøveleder, Dommer: Jan Hansen, Torben L Poulsen, Flemming Nøhr,
Niels Lorentzen, Johnny Henriksen.
Kvalifikationsprøve: Eksteriør: AN/CBS, markprøvedommer dømmer brugsdelen.

f.

Sommertræf:
Spejdercenter Egebjerg hytten. (5000 kr.)
Svendborg – Hvidkilde godskontor.
Tovholder: CBS spørger Anette Jakobsen om hun kan være tovholder.
Instruktører: Hans Jørgen Bilstrup og Fin Mikkelsen
Dato: 30-31/7.

g. Forårstræningstræf. RP Tovholder. Sted: Hjorthede ( Åge Wilhelmsens terræn). Johnny og Judith
Sørensen inviteres som instruktører.
Hvalpetræf: CBS tovholder i Jylland, RP tovholder på Sjælland.
h. CBS ikke færdig med årsberetningen. Den rundsendes til input onsdag inden årsmødet. JE gik
igennem regnskabet.
Budget:
Forslag fra CBS om at købe en Vinder A mere (trampejagt) til næste sæson.Evt. Åben klasse.
Ændring af udvalget i flat shoppen. (Primært logovarer – og specielle race relaterede varer).
JE medbringer kopier af regnskabet og budget. CBS sender årsberetning til JE.
Medlemsliste. AN kontakter Ulla i sekretariatet. RP kontakter Berit Lybecker angående
revisor for racen. JE køber stemmesedler, 3 farver. JE krydser medlemmer af.
Formøde kl. 11.00. Mødet med OU er aflyst og der aftales nyt møde med udvalget.
i.

De vigtigste ændringer i udstillingsreglementet blev gennemgået:
- Hunde kan ikke længere flytte klasse når de har kvalificeret sig til at stå i en anden klasse efter
anmeldelsesfristens udløb. Trykning af kataloget er afgørende. Hunden skal stå i kataloget i den
rigtige klasse.
- Certifikatet deles ud i Bedst I Køn konkurrence. Der skal placeres 4, eller der skal placeres
hunde frem til den første hund som opfylder kravene til at få certifikatet og den hund der
placeres efter den. Der deles et Certifikat ud og et reserve certifikat.
- CK kan tildeles i alle klasser fra juniorklassen til veteranklassen.
- Uklart i hvilke klasser præmieringen HP uddeles.

CBS tager kontakt til øvrige racer med prøvekrav for at få ændret reglementet således at
certifikatet igen kan uddeles i brugsklassen.
j.

Årets Flatcoat:
CBS sender eksempler på hunde til AN som regner eksempler ud efter de forskellige forslag til
ændring til pokalen.
Forslaget om ændring af pointskalaen til årets udstillingshund godkendt.
Point skalaen til årets markprøvehund fortsætter uændret.

k. Hjemmeside: JE er webmaster. CBS stor tak til SU. JE kigger på hjemmesiden og opdaterer og
rydder op på siden.
Retrieveren: Udgivelsesplan. Retrieveren overgår til RP. RP laver udgivelsesplan. JE sørger for at
annonce om forårsarrangement sendes ind til Retrieveren.
l.

Udstillingsdommere 2013: Anette Nielsen (DK), Jessie Borre-Madsen (DK), Christian Brix
Søndergård, Finn Arrild Thorsen (N), Beate Ting (D), Maureen Scott (GB), Jenny Bird (GB), Lena
Hägglund (SE), Inge Bonnez (DK), Birgitte Jørgensen (DK). RP sender navnene til Connie Svane.

m. SU – Udvalget stilles pt. i bero. Såfremt der opstår sundhedsmæssige emner som kræver
opmærksomhed så nedsættes ad hoc udvalg til dette formål.
m1. Mentaltest – Hvor er profilen henne? KH kigger i sine noter, giver besked til CBS.
n. Evt.
JE påpegede at det var svært at få svar fra DRK.
- RP informerede om møde datoer i OU: 14/5 og 24/9. Der arbejde med 6 forskellige emner.
Hvert medlem arbejder med et emne. Uddannelsen forventes afholdt første gang 12/3 – 2012.
- Næste møde er inden racens årsmøde, d 29.1.2011 kl. 11.00. Mødedatoer for 2011 bestemmes
på dette møde, så husk kalender.

