Telefonmøde – 28.03.2012 kl 20.30
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Kresten Henriksen (KH), Jesper Hvidt Mortensen (JHV), Annette
Jakobsen (AJ), Randi Pedersen (RP).

A. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

B. Opfølgning på afholdte arrangementer.
Opdrætterseminaret-Ikke mange deltagere tilmeldt og en del afbud af forskellige grunde. De
deltagere der mødte op på dagen fik en rigtig god dag med mange aha oplevelser. Raceledelse og
OU går nu i tænkeboks for at se hvordan der kan skabes større tilslutning til et lignende
arrangement.
UWT – Mange deltagere, og et pænt overskud fra arrangementet. Der er efterspørgsel på lignende
arrangementer. God idé med den grønne klasse, hvor uerfarne kunne øve sig i at være på prøve. Dette skal
vi fortsætte med.

C. Forårsarrangement.
Udstilling
-

CBS sørger for vinderglas, medbringer katalog til udstilling og tager et par ekstra
markprøve/kvaliprøve kataloger med på udstillingsdagen.
RP konstaterede at der ikke var rosetter til udstillingen, så der bestilles rosetter til både forårs og
efterårsarrangement. Der er kopper og enkelte præmieglas (sjusglas) til udstillingen.
Lene Sørensen dømmer brugsprøve og har fået teltet af KH. CBS kontakter Lene angående mødetid,
så teltet kan blive sat op i god tid inden udstillingen starter.
RP medbringer skrivemaskine (og forlængerledning) til ringsekretæren.
AJ tager imod tilmeldinger til babyskue, tilmeldinger inden kl 11.30).
CBS sørger for ringtræning kl. 11.30.
Tilmelding til brugsprøve inden kl 12.00.
KH sørger for at aflevere ringbånd til CBS, som medbringer dette på dagen.
10 m ”fri zone” rundt om ringen, hvor der ikke må sættes telte op.
Pokalerne ”Årets Flat” og Årets Flat på udstilling” uddeles på udstillingsdagen.

Markprøve
55 hunde tilmeldt.
Katalog sendt ud til deltagerne. 2 hunde er ændret i forhold til kataloget. En fejltilmeldt og en
eftertilmelding. Alle OK med dette. Pokaler medbringes på dagen. CBS havde et par stykker og Anette
Larsen havde en.
- KH og AJ er til stede på dagen. AJ dukker op omkring kl 10.00 og kører igen over middag.

-

RP sørger for gaver til udstillingsdommer, udstillingsleder, ringsekretær, prøveleder, og evt
hjælpere. Aftaler m. Gert Jensen angående gaver til hjælpere og markprøvedommere.

D. Arrangement på Fyn
Mini WT – 3 poster, 3 dommere en dommer på plads. Alle 7 klasser (samme klasser som til UWT). AJ finder
2 dommere mere.
Officiel Apporteringsprøve: KH og AJ undersøger mulighederne mht. at lade prøven være åben for alle
racer. Stemning i raceledelsen for at lade prøven være åben for alle racer. CBS hjælper AJ med
tilrettelæggelse af prøven.
Skue – øvede hundeførere kan også stille på skue, men OK at skuet henvender sig mest til de nye udstillere.
Angående pris. Stemning for at aftale en pris for første hund/1. aktivitet inklusiv frokost sandwich, dernæst
100 kr for skue og Mini-WT. Pris for Apporteringsprøven er officiel. KH tjekker dette og giver besked til AJ.
AJ sender rettelser til info på hjemmeside/Retrieveren til RP.

E. NM – Oktober.
JHM: Alt OK. Foreslog at oprette et særskilt afsnit på racens hjemmeside til arrangementet. JHM tager
kontakt til Annika angående deltagerpriser for hele arrangementet, således at det kan sendes til de øvrige
nordiske lande. Alle var enige om at det er de samme ekvipager der deltager begge dage. Hundene der
udtages skal være kvalificeret til deltagelse på Vinder A prøver. B-prøven på racearrangementet i efteråret
bliver udtagelse, sammen med racens WT i september. JHM opdaterer hjemmesiden angående
udtagelseskravene til holdet.

F. Referat af møde med bestyrelsen
Dette punkt diskuteres igen når der foreligger et referat fra mødet. Punktet rykkes til face2face-møde 29.
maj.

G. evt.
Intet til dette punkt.

Referent: RP.

