Referat - Raceledelsesmøde 17. august 2020
Sted: Telefonmøde
Kl: 19:00
Deltagere: Jørgen Falk (JF), Morten Lundby Mikkelsen (MLM), Susanne Tillge (ST) (fra punkt 11),
Tanja B. Olsen (TBO), Marianne Røjgaard (MR) og Randi Pedersen (RP)

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af mødeleder. JF valgt.
Valg af referent. RP valgt.
Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Opfølgning fra sidste møde(r)
a. DKCH(U) – comeback til DRK Bestyrelse. JF laver et skriv. Der indkaldes til
Ekstraordinært årsmøde 20.10.2020, hvor medlemmerne skal stemme om, hvorvidt
de ønsker at fastholde DKCH(U), eller om de ønsker at raceledelsen arbejder for at
DKK trækker titlen tilbage for flatcoated retriever.
b. DRK klageudvalg – Michael Christiansen (Lab) valgt som repræsentant for de
samlede racer.

6. Post til raceledelsen
a. Brev fra medlem omkring lavt/manglende kommunikations- og aktivitetsniveau fra
Raceledelsen – der er svaret på henvendelsen.
b. Henvendelse fra Aage Wilhelmsen omkring afholdelse af træningsarrangementer på
vinderklasseniveau – håndteret via kort telefonmøde med Aage – vi støtter og
samarbejder videre om idéen. RP kontakter Aage Wilhelmsen angående håndtering
af afbud pga af skader/løbetid og refundering af gebyr.
c. Møde mellem racerne 27/8 – Marianne og Jørgen deltager.
Racen har to punkter til dagsordenen:
1. indførsel af ærespræmie til brugsopdrætter og brugsavl.
2. anvendelsen af bånd på udstilling.
JF sender svar til bestyrelsen efter møde mellem racerne, så det evt er koordineret.
d. Revidering af DRK’s markprøvesystem.
Raceledelsen finder det betænkeligt at et kommissorium er blevet forfattet og at
medlemmer til udvalget er blevet udpeget/valgt uden at raceledelserne er blevet
kontaktet. Det undrer raceledelsen at der ikke er en høringsproces indtænkt i
processen, hvor racerne løbende kan kommentere på de udkast som udvalget
kommer med.
7. Orientering om racens økonomi
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a. DRK er forespurgt om status på udbetaling af den årlige støtte. Støtten forventes
udbetalt i løbet af september.
8. Orientering fra/til DRK
a. Se pkt 5.b og 7.1
9. Sager til debat/beslutning
a. DKCH(U) – status på skriv til DRK
b. Nordisk Mesterskab 2021. Afholdes i DK d. 16.-17.102021. JF giver Norge besked om
at DK arrangerer NM. Særskilt telefonmøde om NM afholdes d. 16.9.20. kl 19.00. RP
indkalder til møde og sender dagsorden ud.
10. Arrangementer siden sidste møde.
a. 26/7-20 – Jægerforbundets racedyst.
Resultaterne fra årets racedyst ligger på hjemmesiden.
Der blev leveret flotte resultater på alle prøverne med flatcoat på podiet i alle tre
landsdele.
b. 7-9/8-20 – Træningstræf (Darup-Davinde).
Dette års arrangement var en stor succes. Annette og Jørgen vil gerne lave en
træningsweekend igen næste år. Arrangementet forventes afholdt 2. weekend i
august.
11. Kommende arrangementer (se også vedlagte excel)
a. 29/8-20 – Markprøve B (Bække) Alt Ok
b. 30/8-20 – Certificatudstilling (Bække) Alt OK
c. 20/9-20 – Working Test (Hønning) Prøveleder søges. Hjælpere søges til prøven.
d. 9-12/10-20 – Nordisk Mesterskab (Norge) Aflyst.
e. 6/12-20 – Markprøve A, Åben (Tjele) JF følger op med Per Rethmeier.
f. 19/12-20 – Markprøve AC (Tønder) CBS er dommer. Der er styr på prøven.
g. Vinder A-prøve Favrskov. JF følger op.
h. Mulig åben A på Maltrup. RP følger op.
i. Årsmøde 2021. Søndag d. 7.2.2020 Fjeldsted Skovkro kl 13.00. RP følger op med
chesapeak omkring evt fællesarrangement inden årsmøde. MR kommer med forslag
til foredragsholder.
j.

Aktiviteter/træninger 2021
07-02 Årsmøde
6/7-03 Vinderklassetræning
14-03 Working Test; Juellund
27/28-03 Vinderklassetræning
10-04 Markprøve B, Kvali, BP. MR tovholder.
11-04 Udstilling. JF inviterer dommer.
17/18-04 Vinderklassetræning
7-9/5 Sportræningstræf
juni/juli Spor/Schweissprøve
25-07 Jægerforbundets racedyst MR tovholder.
August Markprøvetræningstræf Annette og Jørgen tovholdere.
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28-08. Markprøve B, Kvali, BP RP tovholder
29-08. Udstilling. RP tovholder.
16-17/10 Nordisk Mesterskab i DK

12. Hjemmeside, Facebook og Retrieveren
a. Næste deadline til Retrieveren 25. september:
Medlemmer på valg.
Stof fra træningstræf.
Årsmøde
Kandidater
i. Udgivelsesplan www.dansk-retrieverklub.dk/xdoc/336/udgivelser_2020_retrieveren.pdf
13. Evaluering af mødet.
14. Eventuelt.
JF inviterer dommere til B-prøver og udstillinger næste år.
15. Parkering til kommende møder
a. Roller og ansvar
b. Nordisk avlsrådskonference
c. Racekompendie
16. Foreløbige dagsordenspunkter til næste gang.
17. Dato og sted for næste møde. 20.10.2020 kl 17.00, Fjeldsted Skovkro.
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