Telefonmøde 31.07.2012, kl. 20.00
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Kresten Henriksen (KH), Jesper Hvidt Mortensen (JHM),
Annette Jacobsen (AJ) og Randi Pedersen (RP)
A. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
B. Svar på Per Rethmeirs mail angående udtagelse til NM.
Raceledelsens svar sendes til Per. JHM sørger for dette.
C. Svar på Helle Nielsens mail angående procedure omkring pokalen til ”Årets Flat på udstilling”.
Henvendelsen blev diskuteret. CBS sender svar på henvendelsen
D. Status for Avlsgodkendelse.
Enig raceledelse holder fast i at avlsrestriktioner ændres til anbefalinger, som aftalt på mødet mellem DKK
og DRK. CBS sender svar til bestyrelsen.
E. Evt. ændring af vores WT efterår 2013.
Efterårs WT flyttes til Sjælland, forårs WT flyttes til Jylland. Ønske fra RCL om at kombinere ændringen med
forslag i punkt G. CBS sender forslag til Annika/Golden og sender svar til Keld.
F. Opfølgning på racens efterårsarrangement udstilling og markprøve (herunder præmier har du fundet ud
af noget Jesper ?)
Deltagende hunde: Markprøve: 28 beg, 10 åben, 10 vinder, 10 kvalifikationsprøve. Udstilling: 40 tilmeldte
hunde. Babyer tilkommer på dagen. CBS aftaler afvikling af prøverne med prøveleder. Brugsprøve: regionen
laver brugsprøve begge dage. CBS sender dommer og tid til RP, så hjemmesiden kan blive opdateret.
Præmier OK. AJ bestiller og henter præmieglas (og krudt til WT til KH) P.T 2 tilmeldinger til fællesspisning.
G. Henvendelse fra Annika + golden ang. WT. Se pkt E.

H. NM, spørgsmål fra Annika.
Kontaktperson: KH. JHM sender mail til øvrige medlemmer i Raceledelsen angående deltagelse i afviklingen
af NM. Respons til JHM hurtigst muligt. Respons til Annika efter face2facemøde. Tilmelding til CBS ikke via
Hundeweb. JHM retter tilmeldingsprocedure på hjemmesiden.
I. Sommertræffet, hvordan gik det.
Et godt arrangement med meget tilfredse deltagere og en god stemning. Der blev trænet seriøst og
deltagerne blev præsenteret for værktøjer/metoder som de kan arbejde videre med hjemme. Deltagerne
var meget åbne overfor at bruge de råd og vejledninger de fik. Succes både træningsmæssigt og socialt.
Logistikken havde enkelte skønhedspletter og som let kan forbedres til næste træf.

I1. WT.
KH: Alt OK både på den officielle og den uofficielle del. Frokost er inkluderet i prisen i de uofficielle klasser.
Officielle klasser tilmelding til mad senest en uge før til KH.
J. evt

JHM:Resultatet af weekendens racedyst i DJF? Sjælland: Holdet bestod ikke. Jylland: Holdet blev nummer
2.
CBS: Hvem i RCL der deltager på efterårsarrangementet? Alle i RCL deltager i racearrangementet.
Angående valg & dato for årsmøde:
-

Årsmøde 26.1.2012, Fjeldsted Skovkro.
KH ønsker genvalg. RP overvejer genvalg.

RP kontakter Anette Larsen angående pokaler til efterårsarrangementet.
CBS afsluttede herefter mødet.

