
Raceledelsen, d. 13. maj 2022 

I skemaet nedenfor fakta om de mest diskuterede emner: 

 

  
I EN NY SPECIALKLUB 
 

 
UNDER DRK 

 
SUNDHED 
 

 
På  
https://flatcoatdk.net/sundhed/  
Kan man bl.a. læse, at klubben vil 
yde; 
 
Økonomisk støtte til forskning i 
sygdomme.  
 
Arbejde for oprettelse af register 
for sygdomme.  
 
Samarbejdsaftale med 
opdrætterne.  
 
Anerkendelse af opdrættere.  
 
Foredrag om forskning og 
sygdomme. 
 
Styrket samarbejde med 
flatklubber i Norden og i Europa.  
 
100% fokus kun på racens sundhed! 
 

 
Fælles sundhedsudvalg for 5 
racer. 
 
Økonomi fra DRK skal 
fordeles mellem 5 racer. 
 
Sundhedsarbejde udover 
samarbejdet med de 5 racer, 
skal tages fra racens 
begrænsede økonomiske 
muligheder.  
 
Fokus på sygdomme deles 
mellem 5 racer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ØKONOMI 
 

 
Det økonomiske grundlag for en ny 
specialklub er fastlagt i DRKs vedtægter 
&18, stk. 2. 
 
Klubbens driftøkonomi vil som altid være 
nettoindtjening ved kontingenter og 
aktiviteter – minus udgifter. 
 
I en ny klub går 100% af kontingent-
indbetalingen til klubbens egne 
medlemmer. 
 
Den sum, som bliver overført til en ny 
klub, vil være klubbens egenkapital. 
 
 

 
Her ligner det, at ingenting 
vil ændre sig.  
 
Racen vil have en snæver 
økonomi. 
 
Racen modtager årligt ca. 
12% retur til racen af de 
indbetalte kontingenter fra 
racens medlemmer. 
 
De sidste 6 år har racen kørt 
med et mindre underskud 
eller et mindre overskud. 
  
I den nuværende økonomi er 
der ingen plads til nye 

https://flatcoatdk.net/sundhed/


udgifter, der ikke modsvares 
af en indtjening! 
 
Racen vil kunne søge DRK om 
økonomiske tilskud til ekstra-
ordinære tiltag. 
 
Racen vil være 100% 
afhængige af DRKs politik og 
goodwill.  
 

 
TRÆNINGER 
 

 
https://flatcoatdk.net/traeningstilbud/  
 
Træning fra hvalp til færdigtrænet voksen 
hund. 
 
Træning for familiehunde. 
 
Træning for prøvehunde på alle niveauer. 
 
Træning for jagthunde. 
 
Træning for sporhunde. 
 
Træningsfællesskaber med egen 
indflydelse på indhold. 
 
Supplement - udkørende og 
udgiftsneutrale trænerteams - efter 
behov.  
 
I nogen områder kan der blive længere 
kørsel  til træningsområder. 
 
 
 

 
Stort udbud af træninger på 
alle niveauer. 
 
P.t. ikke noget 
træningsudvalg. 
 
Omkring i landet kan det 
være problematisk at få 
plads på ønskede hold. 
 
Der er også under DRK 
længere kørsel til mange 
træningsområder. 
 
 
 
 

 
PRØVER 
 

 
https://flatcoatdk.net/aktivitetskalender/  
 
B-prøvekonceptet bliver ført videre, med 
mere kvalitetsbedømmelse i klasserne.  
 
Ved indførelse af kvalitetsbedømmelse i 
vinderklasser er der ingen krav om et 
minimums antal deltagere. 
 
Der indføres Shooting Dog Certificate på 
jagt. 
 

 
B-prøverne vil forsvinde fra 
primo 2023.  
 
Nyt markprøvesystem 
indføres. 
 
Der varsles lodtrækning og 
deltagerbegrænsning på en 
stor del af prøverne. 
 
Udbuddet af prøver er 
rigeligt – men skal dække ca. 

https://flatcoatdk.net/traeningstilbud/
https://flatcoatdk.net/aktivitetskalender/


Ingen deltagerbegrænsning på B-prøver 
og Workingtest. 
 
Der er planlagt sporprøver i april, maj, 
juni og september. 
 
Prøveudbuddet vil blive udbygget i 
forhold til de nuværende tilbud i racens 
regi og tilpasset aktuelt behov. 
 

1600 aktive hunde fra alle 5 
racer! 
  

 
UDSTILLINGER 
 

 
Udbuddet af officielle 
certificatudstillinger vil blive udbygget i 
forhold til de nuværende tilbud i racens 
regi og tilpasset aktuelt behov. 
 
Iflg. aktivitetskalenderen er der planlagt 
flere årlige skuer. 
 
 

 
For nuværende afholdes 5-7 
officielle certificatudstillinger 
for alle 5 racer. 
 
Der afholdes skuer i de for-
skellige regioner. 

 
UDDANNELSE 
Dommere, trænere 
 

 
I den nye klub er der givet tilsagn fra flere 
DRK-dommere, at de gerne dømmer hos 
den nye klub, indtil klubben selv får 
uddannet flere dommere. 
Og en ny klub har også fået tilsagn om 
hjælp fra trænere, hvis klubben mangler. 
 
Der er givet tilsagn om hjælp til 
uddannelse af nye trænere. 
 
Hvis der bliver en ny klub, er det pr. 
definition en FCI godkendt klub. 
 
Og derfor vil man kunne undersøge, om 
fx RJK vil dømme hos en Flatcoated klub. 
 
En ny klub er også en nytænkende klub, 
som ikke er låst af gamle vedtægter, 
reglementer og vejledninger. En ny klub 
vil nyfortolke og omskrive til det præcis 
passer til den modernisering, der er 
behov for – ud fra innovativ tænkning. 
 

 
Her er alt det samme! 
Der er ikke noget 
Trænningsudvalg. 
 

 
SAMARBEJDE 
 

 
https://flatcoatdk.net/samarbejdsaftaler/  
 
Specialklubben ønsker at indgå en 
samarbejdsaftale med DRK. 
 
 

 
 
DRK har klart afvist at indgå 
samarbejde med en ny klub 
for Flatcoated Retrievere. 
 
  

https://flatcoatdk.net/samarbejdsaftaler/


 
MEDLEMSKAB 
 

 
 
Alle med en stambogsført flatcoated 
Retriever er velkomne i en ny klub. 
 
Man kan forblive medlem af DRK. 
DRK har meldt ud, at der ikke vil være 
adgang for Flatcoats til deres aktiviteter. 
 
Alle hvalpe fra opdrættere med 
medlemskab vil få 1 års gratis 
medlemskab med velkomstpakke. Og 
sikkerhed for at kunne få træning! 
 
Medlemmer får direkte indflydelse på 
klubbens virke. 
 
En specialklubs vedtægter, reglementer 
og vejledninger vil blive målrettet racens 
tarv og medlemmernes behov i overens-
stemmelse med DKKs love. 
 

 
 
DRK tilbyder flere typer 
hvalpepakker til opdrættere. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 


