Visioner for RL for Flatcoated Retriever i DRK
Følgende sider beskriver hvordan vi ser en optimal
arbejdsgang og fordeling vil være givende for vores
race under DRK familien

Raceledelsens opgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Højne forståelsen for flatcoats racestandard og hvordan vi sikrer en fortsat udvikling af racen
Sikre samarbejdet med DRK og de andre retrieverracer så der opstår optimal synenergi for racen.
Fremme forståelsen af dual-begrebet.
Afholde WT’er og markprøver på alle niveauer for racen - inklusiv på varmt vildt
Afholde udstillinger
Sikre retrieverrelevant træning på alle niveauer i samarbejde med DRK
Hjælpe medlemmer med specifikke aktivitetsønsker
Sikre optimal kommunikation til medlemmerne
Overvåge racens sundhed
Indsamle relevante data om racen
Sikre racen en stabil økonomi

Raceledelsens opgaver i forhold til racestandarden
Eksteriør
• At fremme viden om og avl på flatcoats med et funktionelt eksteriør, der er i overensstemmelse
med standardens generelle udseende:
A bright, active dog of medium size with an intelligent expression, showing power without lumber
and raciness without weediness (engelsk da den danske standard er fejlagtig oversat, hvilket får
indflydelse på forståelse af hele standarden)
Jagtegenskaber.
• At fremme viden om og avl på hunde med de fundamentale jagtegenskaber: Næse, intelligens,
determination (beslutsomhed/målbevidsthed) og apportering med blød mund
Temperament
• At fremme viden om og avl på flatcoats med balance i forholdet mellem sensitivitet og
ivrighed/letbevægelighed (excitabilitet), der er det grundlag for lydighed, blød mund, ro under
ophidsende omstændigheder og de finere detaljer omkring vildtfindende egenskaber, opsamling,
og en egenskab som aflevering af vildt med god fart.

Forholdet mellem DRK og racerne
• Vi ønsker kvartalsvis møder med DRKs bestyrelse fravalget er overstået og over
2023
• RL skal sikre indflydelse hvor det er muligt, og sikre flatcoats stemme høres.
• RL skal sammen med bestyrelse opbygge den tætte dialog

• At fremme en gensidig respektfuld dialog med de 5 retriever racer under DRK.
• At bevare og udvikle forholdet til de andre retrieverracer i DRK, da det historisk
både i England og Danmark har stor betydning for udviklingen af flatcoats som
jagthund.
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Udvalg under DRK
Som også danner et væsentligt fundament for Flatcoated Retriever
Udvalgene under DRK varetager racens interesser sammen med de øvrige fire
retrieverracer under DRK i forhold til at:
• Afholde markprøver og mesterskaber (DRK-regler) samt vedligeholde
markprøvereglement
• Afholde udstillinger (DKK-reglement)
• Afholde sporprøver (DKK- og DRK-reglementer) og mesterskaber (DRK-regler)
samt vedligeholde vildtspor reglementet
• Uddanne instruktører efter de nyeste træningsprincipper med særlig fokus på
retrievernes arbejdsegenskaber og temperament

Udvalg under DRK
Som også danner et væsentligt fundament for Flatcoated Retriever
• Uddanne og påsætte markprøvedommere m.v.
• Igangsætte nye aktiviteter i klubben, herunder uddanne Nose Work instruktører
• Ansvarlig for håndtering af klagesager
• Koordinere prøver m.v. på tværs af landet
• Arbejde for de fem retriever racers sundhed
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RL udvalgs sammensætning
Der vil være behov for enkelte udvalg direkte under raceledelsen, der varetager
opgaver på vegne af raceledelsen
• Hvert udvalg består af 3 personer
• Udvalget er eksperterne på deres felt og er med til at udvikle og forbedre
udvalgets opgaver
• Udvalget er bindeled mellem medlemmerne og RL
• Hvert udvalg har en kontaktperson fra RL som også indgår i gruppen når det er
nødvendigt, samt deltager ved mødeafholdelse og er kontaktperson til DRK

Træningsudvalg
Træning

Hovedopgaver:
• Kontaktpersoner i forhold til
træning (medlemmer og
regioner)
• Koordinere træningstilbud
• Planlægge træningstræf
• Informere om udvalgets
aktiviteter via Web-udvalget

RL

Træningsudvalg
Kontaktperson i forhold til træning
• Modtage information fra medlemmer, der oplever chikane eller at de ikke er
velkommen fra en træners side – og informere RL, som bringer det for TU i DRK.
• Modtage information fra medlemmer, der mangler træningstilbud i deres
nærområde.
• Ved flere henvendelser fra samme område orienteres RL, som kontakter
regionen eller DRKs bestyrelse.

Træningsudvalg
Koordinerer træningstilbud som supplement til regionernes træningsforløb
• Udvalget hjælper medlemmerne hvis der er problemer med at finde
træningshold gennem DRK.
• Udvalget er ikke ansvarlig for at stå for træningen, men skal evt. sammen med RL
skaffe instruktører til den retrievertræning, der ikke udbydes i området.
• Udvalget hjælper instruktørerne med formelle i forhold til træningen (opslag,
opkræve deltagerbetaling, kørselsgodtgørelse m.v.)

Træningsudvalg
Planlægge træningstræf – med hjælpere
• Planlægge og sørge for at træningstræf bliver afholdt (endags eller weekend)
• Det eksisterende træningstræf i august er utroligt populært og har stor bred
tilslutning og bør opretholdes
• Flatcoat på sporet er endnu ret nyt, men har ligeledes god tilslutning
• Der kunne evt. supplere med yderligere træningstræf, som f.eks. er målrettet
særlige aldersgrupper eller discipliner - herunder hvalpe/unghundetræf eller
og Nose Work træf
Informere om udvalgets aktiviteter via Web-udvalget
• Sikre at information om planlagte og afholdte arrangementer bliver delt på
hjemmeside og SoMe via Web udvalget

Prøve og udstillingsudvalg
Hovedopgaver
• Kontaktpersoner i forhold til
prøver, udstillinger m.v.
(medlemmer og regioner)
• Koordinere prøve- og
udstillingstilbud
• Gennemføre særlige prøveeller udstillingsarrangementer
• Informere om udvalgets
aktiviteter via Web-udvalget
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Prøve og udstillingsudvalg
Kontaktperson i forhold til prøver, udstillinger m.v.
• Modtage information fra medlemmer, der mangler prøve- eller udstillingstilbud i
deres region. Ved flere henvendelser fra samme område orienteres RL som
kontakter RKU.

Prøve og aktivitets udvalg
Koordinere prøver, udstillinger m.v.
• Sikre at planlagte prøver, udstillinger m.v. (ikke træning) bliver afholdt.
• Udvalget er ansvarlig for:
• At skaffe prøveleder/udstillingsleder
• At hjælpe prøveleder/udstillingsleder med at finde egnet terræn.
• At hjælpe prøveleder med at sikre, at arrangementet er publikumsvenligt
• At arrangere fællesaktivitet og fællesspisning om aftenen ved todages
arrangementer
• At hjælpe deltagere med at finde overnatningsmuligheder ved todages
arrangementer

Prøve og aktivitets udvalg
Gennemføre særlige prøve- eller udstillingsarrangementer
• Have fokus på både officielle og uofficielle aktiviteter.
• Uofficielle aktiviteter kunne f.eks. være: skuer, apportering på tid, søg på tid,
hurtigste hund på 50 m, og andre sjove aktiviteter, hvor alle kan deltage.
Informere om udvalgets aktiviteter via Web-udvalget
• Sikre at information om planlagte og afholdte arrangementer bliver delt på
hjemmeside og SoMe via Web udvalget

Sundhed og avlsudvalg

Hovedopgaver

• Racens sundhed
• Kontaktpersoner i forhold til avl
og opdræt
• Hvalpestartpakker

RL
Sundhed
og avl

Sundhed og avl udvalg
Racens sundhed
• Arbejde for at opretholde en sund race – fysisk og mentalt
• Der kan evt. arrangeres informationsmøder om udvalgte emner
• Der kan evt. afholdes mentalbeskrivelser
Kontaktpersoner i forhold til avl og opdræt
• Være racens kontaktperson i forhold til medlemmer og opdrættere

Hvalpestartpakker
• Opdatering og udvikling af hvalpe startpakke, så nye hvalpekøbere ikke er i tvivl
om, hvad de får, når de køber en flatcoat
• Informere om udbud tilbudt af henholdsvis DRK og Racen

Web udvalg

Hovedopgaver

• Informere om racen og racens
aktiviteter på:
• Hjemmeside
• SoMe
• Videreformidle info fra de
øvrige udvalg
• Administrere Flat-shoppen

RL
Web

Web udvalg
• Sikre at vores eksisterende medier opdateres (hjemmeside Facebook)
• Udvikle en strategi for anvendelse af SoMe
• Videreformidle info fra de øvrige udvalg, f.eks.:
•
•
•
•
•

Hvalpe-startpakke fra avlsudvalget
Kommende træning
Reportage fra afholdt træning
Kommende prøver og øvrige arrangementer
Reportage fra afholdte prøver og øvrige arrangementer

• Administreres Flat-shoppen – hvis vi skal have den tilbage…
• Indholdet i shoppen besluttes af sponsor og indkøbs udvalget

Sponsor og indkøbsudvalg
Sponsor
og
indkøb
Hovedopgaver
• Sponsoraftaler
• Vareudvalg i Flat-shoppen
• Indkøb af præmiegenstande,
rosetter m.v.

RL

Sponsor og indkøbs udvalg
Sponsoraftaler
• Der ligger mange muligheder, som vi ikke udnytter i dag.
Varer i Flat-shoppen
• Beslutter og indkøber varer til Flat-shoppen. Det kunne f.eks. være T-shirts,
kasketter, klistermærker til bil.
Præmiegenstande, rosetter m.v.
• Indkøbe præmiegenstande, rosetter m.v. til afholdelse af prøver

