Face 2 Face møde – 2011
Deltagere: Johnny Eckhaus (JE), Anette Nielsen (AN), Kresten Henriksen (KH), Christian Brix Søndergaard
(CBS) og Randi Pedersen (RP)

a. Underskrivelse af gl. referater. Referaterne blev sendt rundt til underskrift.
b. Godkendelses af dagsorden. Punkterne d1, d2 og d3 blev lagt til.
c. Evaluering af forårsarrangementet.
Udstilling: gode faciliteter, god udstillingsplads.
Markprøve: godt terræn. Afviklingen af klasserne på prøven, kan med fordel
gentages på kommende arrangementer.
Arrangementet forløb tilfredsstillende og raceledelsen ønsker gerne at benytte
begge terræner ved fremtidige arrangementer.
d. Efterårsarrangementet:
Der sættes en annonce i Retrieveren og hjemmesiden med oplysninger om arrangementet.
Markprøven:
KH: Afvikling af klasserne på markprøven kommer til at foregå på samme måde som ved
forårsarrangementet, dog kan antallet af tilmeldinger ændre denne beslutning, af hensyn
til den praktiske afvikling.
Terræn: Våseskov 3, Skellebjerg, 4293 Dianalund.
KH sørger for vildt, og krudt
CBS sørger geværer.
Kvalifikationsprøven: CBS dømmer eksteriørdelen, mens KH dømmer praktikdelen.
Dommeremner: Johnny Henriksen, Niels Lorentzen, Torben L Poulsen, (KH/CBS)
Prøveleder: Johnny Axelgaard. 53758023
Fællesspisning tilmelding til KH.
Udstilling:
Sted: Sorø egnen.
Udstillings leder: Ayoe Hansen 22780984
Dommer: Anette Nielsen
Brugsprøve dommer: Brian Hansen kontaktes (KH sørger for det). Hans E Møller reserve
Ringtræning: CBS står for ringtræning inden babyskuet.
Babyskue: 100 kr tilmelding på dagen.
JE og CBS sørger for opstilling af telte, borde, mm. JE har præmier med.
Gaver til dommere
En flaske til dommeren (JE sørger for dette)
Prøveleder, Terrænvært (KH sørger for dette)
Hjælperne (dummier – CBS medbringer dummier fra shoppen)

D1 Avl. (Matadoravl/hvalpeliste) DKK har lavet en regel om at hvalpe efter hunde over
matadoravlsgrænsen ikke kan komme på hvalpelisten. Grænsen for matadoravl ligger pt på
69 hvalpe for flatcoat. Oplysninger om registreringer og hvalpekuld kan findes under
”Update” på Hundeweb. Raceledelsen ønsker at sende en kraftig opfordring til at
opdrætterne tager hensyn til racens vigende genpulje i valg af avlspartner. Raceledelsen
ser meget alvorlig på udviklingen, og vil derfor udarbejde en hanhundeliste, der viser hvilke
hanhunde der bliver brugt i avlen, med indikation af hvilke, der ligger over
matadoravlsgrænsen i Danmark samt hvilke hunde, der ligger tæt på grænsen.
Indavlskoefficient kan beregnes ved hjælp af funktionen ”fiktiv stamtavle” hundeweb.
CBS finder norsk artikel om genetik og sender den rundt til den øvrig raceledelse.
En enig raceledelse besluttede at for at få et kuld på racens hvalpe liste, skal begge
forældredyrene overholde DKK’s etiske regler for avl.
D2 Kasserer. Ved konstitutionen efter årsmødet blev det besluttet at AN var racens
kassere, men der har været problemer med overførslen af kontoen fra racens tidligere
bank, og derfor har JE været midlertidig kasserer, indtil overførslen var på plads. Desværre
er dette ikke tilfældet endnu, og JE er derfor stadig kasserer indtil overførslen er
gennemført i banken. Udbetaling af telefonpenge: 125 kr pr medlem, pr kvartal.
D3 Mødedato: Face 2 face 2 (27.7.2011 – Kl 16.30).
e. Forårsarrangementet og efterårsarrangement 2012 (sted, dommere mm.)
Forårsarrangement på Sjælland 14.4-15.4 2012 (Nordsjælland – KH/AN tovholdere). CBS
informerer RKU om datoen.
Udstilling lørdag:
Dommeremner: Maureen Scott (Kennel Branchalwood), Trevor Pennington (Kennel
Marlcot), David Bellamy, R. Bellamy (Kennel Woodfinch).
Markprøve, søndag.
Dommeremner: Jan Hansen, Hanne Søndenbro, Flemming Nøhr, Lars Mertz
Efterår (CBS tovholder): Jylland, 25.8 – 26.8 (Markprøve – udstilling)
Markprøve:
Dommeremner: Lars Nørgaard, Anders Mølgård, Anette Huusman, Gitte Roed
Udstilling:
Dommeremner: De dommere som ikke dømmer forårsarrangementet.
f. A-prøver (åben + vinder) Steder, dommere, evt. datoer.
Åben A, Præstø: Søndag 6/11.
Dommeremner: Torben L Poulsen/Niels Lorentzen
Vinderklasse A: Favrskov, Januar 2012,
Dommeremner: Kaj Jørgensen, Carsten Andersen. 12 hunde maks.
Vinderklasse A, Walking up: Købejagt. Sted: ? (CBS/KH tovholdere)
Dommeremner: Lars Nørgaard/Flemming Roed

g. Hvad gør vi med Shoppen?
RP sætter en efterlysning i Retrieveren omkring shoppen. Er der en ildsjæl som vil føre
shoppen videre? Udsalg af shoppens effekter på racearrangementet i efteråret. CBS har
shoppen indtil videre.
h. Referat fra mødet mellem racerne og bestyrelsen (opfølgning)
I teksten omkring titlen DKBRCH er teksten ikke opdateret efter seneste ændring af
udstillingsreglementet. Teksten skal ændres til at hunden skal opnå en Very good på
udstilling. CBS skriver til DKK og beder om at få reglerne opdateret.
Raceledelsen bakkede op om at kastrerede hund kunne opnå championater.
Herefter fulgte information om gældende lovgivning angående halsbånd.
Kvalifikationsprøven: Labrador havde fremsat ønske om en dommer vejledning.
Fra bestyrelsen var det lagt ud til de 5 racer at tage stilling til, hvad de ønskede omkring
prøvens form. Raceledelse bakkede op om et forslag fra CBS om at tage initiativ til et møde
med repræsentanter fra de øvrige racer for at debattere møde.
Skuedommer liste: Ingen navne var kommet ind fra racerne.
Flatcoat tager initiativ til et skuedommer seminar for interesserede. Annonce i Retrieveren.
CBS undersøger sted, dato 18/9-2011. CBS sender info til annonce i Retrieveren til RP
Forespørgsel om nyt workingtest reglement var under udarbejdelse. Dette blev ikke
bekræftet af bestyrelsen.
Golden påpegede at en del af dommerstanden var negative.
Medlemstallet i DRK er for nedadgående. Gode ideer søges.
Brugsavlsprisen. DRK’s bestyrelse havde ikke modtaget forslaget til prisen. RP har sendt
forslaget rundt ved 3 tilfælde både til raceledelsen og til bestyrelsen. RP sendte forslaget til
bestyrelsen (endnu en gang) til gennemsyn.
i.

Indstilling af udstillingsdommere (Birte Scheel)
Birte Scheel inviteres til efterårsarrangementet. Hvis dommere med andre racer ønsker at
blive godkendt til at dømme flatcoats, opfordrer raceledelsen til, at de går en gang som
elev på en udstilling, og desuden inviteres de til at komme på racens certifikatudstillinger.

j.

Hvad gør vi ang. mentaltesten nu når papirerne er fundet?
CBS rykker DRK for en underskrift med officielt stempel på profilen. Derefter skal profilen
offentliggøres.

k. Andre aktiviteter i 2011 samt 2012 egen WT mm.
CBS foreslog at raceledelsen tænker i nye baner for at få flere medlemmer til at deltage i
arrangementer. En idé var at lave uofficielle race arrangementer, eksempelvis en dag med

Uofficiel workingtest og skue, hvor alle kunne deltage både på prøve og skue, med alle
niveauer af hunde (eks baby klasse og veteranklasse på WT). ”Flat dag”. Punktet diskuteres
yderligere på næste møde.
l. Næste møde:
27.6.2011 – Madam Bagger.

