
Informations-og dialogmøde for Flatcoated retriever 

DKK´s lokaler i Solrød den 6. april 2022 

 

Referent Hanne Møller Jensen 

 

Præsentation af gruppen som har arbejdet med at kortlægge sagsforløbet ved en eventuel udmeldelse af 

DRK og opstart af en ny raceklub og baggrunden for deres arbejde.  

Det blev oplyst at der på nuværende tidspunkt er samlet underskrifter nok til at der kan laves en 

urafstemning. De er ikke indsendt til DRK og DKK endnu. En urafstemning skal finde sted inden for 8 uger 

efter indlevering af underskrifterne. 

Informationsmaterialet har være fremlagt på Facebook og fremsendes efter mødet til raceledelsen, som 

derefter kan rundsende til medlemmerne. 

Gruppen fremlagde deres arbejde for salen og for deltagere på teams.  

DKK´s regler vedr. udmeldelse af en special klub for at opstarte en selvstændig specialklub blev 

gennemgået. 

Budget vedr. en eventuel udmeldelse blev gennemgået. 

Det blev slået fast at der for nuværende ikke er lavet samarbejdsaftaler med DRK eller anden specialklub. 

Ved en nu klub skal der laves samarbejdsaftale med andre specialklubber for at kunne deltage på deres 

prøver og udstillinger. 

 

Bemærkninger/spørgsmål fra salen: 

Anders Hegnet fortalte at DRK vil gøre deres til at en eventuel udmelding eller urafstemning skal ske på et 

oplyst grundlag.  

DRK har ikke taget stilling til en eventuel samarbejdsaftale da der ikke foreligger en forespørgsel.  

Der blev spurgt ind til økonomien om hvordan det skal ske med hensyn til at trække penge ud fra DRK som 

”tilhører” flatcoated. Svar: der blev henvist til DKK´s reglement. 

Træning: Hvordan kan der trækkes hunde nok til træninger, når der allerede er så mange hold hos DRK. Der 

kan ikke laves så mange træningshold som i DRK. Gruppen har lavet en opgørelse over deltagende flat på 

DRK´s træninger på en fast dato. Gruppen mener godt at der kan samles hold. 

Hvor lang skal trænerne køre for at undervise? Svar: Gruppen mener op til 50-60 km hver vej vil være 

acceptabelt. 

Spredning i deltagere over landet og ønsker til en bestemt slags træning (f.eks. nose work, spor, 

markprøve) taler for at blive i DRK, da det er kan være svært at opfylde behov hvis alle ønsker skal opfyldes. 

Det er svært at komme på træning i DRK. 



 

Hvordan ser det ud med championater og andre præmieringer? Svar: Der er ikke på nuværende taget 

stilling til spørgsmålet. Der blev henvist til DKKs regler.  

Hvad indeholder de nye markprøveregler, og hvad er det ”vi” er sure over? Svar: Det er ikke en del af 

gruppens arbejde. 

Hvorfor er materialet ikke kommet ud før medlemsmøderne? Gruppen beklagede og oplyste at det ville 

komme ud hurtigst muligt. 

Der blev listet op hvor mange tilbud der er hvis man lægger DRK´s arrangementer sammen med flatcoateds 

egne. Det kan blive svært for en eventuel ny klub at leve op til det antal arrangementer.  

Gruppen fremlagde tal for antal deltagende flatcoated på DRK´s prøver i 2021. Og forklarede hvordan en ny 

klub ville kunne dække det behov.  

En ny klub vil ikke kunne leve op til det aktivitetsniveau som man har i DRK. 

DRK er ikke åben for alle medlemmer det gælder uanset race, og markprøverne er ikke for flatcoated. 

AH: Det er ikke noget nyt at man kan gå direkte til bestyrelsen udenom raceledelsen og til DKK.   Ærgerligt 

at grøfterne graves dybere og dybere. Det ville være godt med en god dialog mellem racen og DRK. 

En ny klub kan tilbyde en vist antal træninger, men det kan ikke holdes op mod det antal som DRK tilbyder. 

Og ved kontakt til RKU er det oplyst at man sagtens kan lave flattræning i DRK-regi. En region havde på 

forespørgsel sagt nej til at der kunne køre et hold kun for flat i regionen. 

Der blev læst op af samarbejdsaftalen mellem DRK og regionerne. Det er ikke muligt at lave specialklub 

træning uden at den pågældende region giver lov. 

Det nye markprøvereglement i DRK passer ikke til mange af DRK´s medlemmer og der er flere der ikke kan 

se sig selv deltage. En ny klub vil kunne lave de træninger og prøver der passer til racen. 

Der mangler muligheder for deltagelse på træninger hos DRK grundet det er så svært at lomme på hold. 

Der er for mange trusler fra DRK mht. hvis flatcoated vil starte en ny special klub.  

Udenlandske hunde deltager i racearrangementer og kun i fåtal i DRK.  

Der vil også være problemer med at skaffe hjælpere til arrangementer hvis man starter en ny klub, ligesom 

det er i øjeblikket i DRK, måske endda endnu større. 

Hvad er det vi ikke kan i DRK som vi kan gøre i en specialklub? Der blev henvist til samarbejdsaftalen. Hvor 

mange instruktører er der til at opfylde træningsønsker i de forskellige aktiviteter i hele landet. Svar: 

Gruppen oplyste at det er noget som man vil se på når der eventuelt oprettes en ny klub. 

Det er dejligt med et godt samarbejde med DRK, f.eks. på træner siden, så der er sparring og hjælp til det 

praktiske.  

Der er større muligheder for at finde en prøve der passer når der er mange tilbud som DRK. 

Et nyt medlem: Jeg er altid blevet godt behandlet af DRK, har træning som passer til min hverdag. 

Markprøverne svarer nogenlunde til RJK som flat godt kan klare. 



 

Bredden bliver ikke dækket af en ny klub, da der kun snakkes markprøver og træning. 

Tænk jer godt om inden der bliver taget stilling til hvad der skal ske fremover. 

Den nye markprøve indeholder ikke frit søg, det er noget rod, da det jo er det vil skal bruge på jagt. 

 

Gruppens afsluttende bemærkninger: 

Opsamling på hvad en ny klub kan tilbyde, hvis den etableres. 

Det er tredje gang at racen har snakken om at melde sig ud af DRK. Derfor lægger gruppen op til at der 

kommer en urafstemning om der skal oprettes en ny klub eller forblive i DRK. 

 

 

 

 

 


