
  
REFERAT 

 

FÆLLESMØDE 

Rottweiler Klubben Danmark 

Den 22.01.2017 Ringsted 

   
Fremmødte:  HB+Sup, Bladet Mia, Kreds 01 – 03 – 05 – 07 – 11 – 17 – 21 – 23 – 24 – 31, Ulla Mogensen, 

Kirsten Lillelund, Majken Kornum, Merete Andersen, Helle Rosendal 

Ikke fremmødte: Kreds 02 – 04 – 09 – 12 – 13 – 20, Grethe Nielsen, Anne Grethe Corvinius, Pia Kulmback, 

Rikke Lucinde, Anne Sigrid Svarrer 

Præsentation af alle deltager med ca. angivelse af medlemmer pr. kreds. 

Gribskov – Carsten, Rikke og Tina (ca. 7 medlemmer) 

Frederiksholm – Alan og Janny (ca. 20 medlemmer) 

Ishøj – Vibeke og Anita (ca. ? medlemmer) 

Holbæk – Lene (ca. 10 medlemmer) 

Fyn – Per Larsen (ca. 40 medlemmer) 

Midtjylland – Helle og Bo (ca. 17 medlemmer) 

Sydjysk – Flemming (ca. 30 medlemmer) 

Køge – Martin og Kristoffer (ca. 40 medlemmer) 

Randers – Karen (ca. 20 medlemmer) 

Skive – Jesper (ca. 9 medlemmer) 

CH gennemgår hvad HB har arbejde med. Bladet er blevet digitalt, Hjemmesiden skal være 

omdrejningspunkt, Facebook er ikke besluttet endnu. Nyheder kan tilmeldes notifikationer, så de kommer 

automatisk, skal være mere synlig på hjemmesiden. 

Må for avlsarbejde er der blevet brugt rigtig meget tid på.  

1. Nyt Avlsgodkendelses system i RKD: 

Har været behandlet i opdrætter udvalg og avlsudvalg. Skal være gældende pr. 1. april 2017. 

Oplæg præsenteret 

 

Har arbejdet intenst med DKK omkring udenlandske stambøger, kan ikke nægte hunde med FCI 

godkendte avlstester fra andre lande. Sverige vil ikke godkende den danske UHM, senere på 

måneden er der nordisk møde (NKU) med dette på dagsorden, Jens Glavin (direktør i DKK) skal 

have FCI til at godkende vores i alle FCI lande. Hunden fra FCI lande, skal have en anerkendt 

avlsgodkendelsesprøve. Fra det land hvor den er stambogsført eller har været stambogsført 

 

Basis stambog forlanger maks. C og 2 kan godkendes. 

 

Basis Plus Stambog: Bestået AK og FP, giver ret til brugsklassen og Certifikat til titlen DKCH, 

Brugscertifikat. Tilpasning til internationale forhold. Tyskerne og andre FCI lande forlanger ikke 

brugsprøve, så danske hunde er ringere stillet internationalt.  
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Bred uenighed og enighed blev diskuteret. Udløser brugscertifikat. 

HDB/AD1 som minimum  

JLPP Fri ? 

SAS Fri ? 

 

Avlskåring: Bestået eller ej, ingen graduering længere. 

Eksteriør minimum VG – Cykeltur 5 km max 25 min – Opdræt HD-A og B/AD-0 og 1 – Mentalitet  

 

UHM – Stopklodser fjernet, dog ikke 4/5 på skarp lyd. RKD anbefaler Eksteriør beskrivelse sammen 

med på min. ”Very Good”. 

 

2. Arbejde / Samarbejde i ny udvalgsstruktur: Præsenteret. Eksteriør beskriver mangles, der skal 

findes 4 nye beskriver. HB står for reglerne ved udstillinger. Det er en guideline lavet ud fra DKK’s 

regler. 

 

3. Hvilke personer skal folk skrive til: 

Redaktør Mia Rasmussen (Ide Facebook gruppe for bladet – kredse inviteres) – Udvalg – 

Hjemmeside – Kredse  

CH – Udgivelse af bladet skal annonceres på hjemmesiden, højt og tydeligt øverst 

 

RKD Hjemmeside er blevet betydelig mere aktiv og vi skal lære at bruge den. CH står for 

udgivelse/ajourføring af hjemmesiden, mangler en redaktør. EFTERLYSNING!!!! CH sætter på 

hjemmesiden. Mangler kontakt personer på udvalgene. 

Mailadresser er ikke opdateret 

Siden forventes at være helt på plads med ny organisation og e-mails inden generalforsamlingen. 

Der arbejdes løbende på redigeringen. 

 

4. Samarbejde med kredse: 

Samarbejdsaftale med HB skal laves, stor mangel fra HB, at de ikke har fået styr på dette. Vigtighed 

overfor myndigheder og foreningsfordele i kommunerne. Aftalen skal være ens for alle kredse, dog 

kan der sættes specielle forhold op for hver enkelt kreds. 

 

A. Arbejde i udvalg og kredse: 
Aktiviteter, tiltag og arbejdsopgaver 
Kalender planlægning 
Gruppe opdeling 
 
Udvalg  Fokusområde -  Målsætning -  RKD Handlingsplan 
Eksteriør – Der er 2 dobbeltudstillinger, Fyn d. 6. maj og Ribe d. 9. September. 
OPRÅB!!! Mangler frivillige kredse til at tage en sommerudstilling juni/august samt Juleudstilling 
december/januar. 
Målet i 2018 er en udstilling pr. kvartal, meld endelig ind allerede nu, hvis i er interesseret. 
Der er lavet en dommerliste samt en Eksteriør liste.  
Pt. Har vi 4-5 Eksteriør beskriver, Kirsten Lillelund, Uli Nomis, Helle Andersen, Merethe Andersen og 
Ditte Ehlig (Ditte er ikke medlem af RKD). Rikke Bruun, Britt Vinderslev og Lene Søberg er uddannet, 
men har ikke praktiseret. 
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AK Dommere – CH, HF og Susanne Evers 
Der vil blive annonceret uddannelse af Eksteriør Beskriver / Opfriskningskursus for uddannet. 

Vil rigtig gerne have folk melder ind tom Dommer / Eksteriør Aspiranter 

UU-Har lavet et kommissorium som skal lægges på hjemmesiden. Regler til skønnes at ligge så tæt 
som muligt på DKK. (CH får dette tilsendt) 
Der skal planlægges et Dommer-, Ringpersonale-, Stewart- og Udstillingsleder seminar 
Eksteriør udvalgte mangler 1-2 repræsentanter, HF undersøger og folk er velkomment til selv at 
byde ind. 
BHR -  4 Ekspertpaneler, Sikre rottweilerens Brugshund, ikke kun IPO. LP / Rally og nosework. 
Mangler nogle frivillige som ved noget om de 3 emner (Pia Lander evt.)  
Hjemmesiden, Bladet og Facebook BHR, bruges der meget tid på informationer. I øvrigt er der en 
mail ipo@rottweiler.dk som man kan skrive til.  
Udtalelse Køge. Udtalelse Bornholm, hvorfor? Gratis overnatning, billige priser på overfart. 
Bornholm skal tilbyde pakken så folk ved det. Der var kun en deltager sidste år på Fyn. Ingen 
brugsarrangementer i Jylland i år.  
 
Opdræt - JLPP skal indstilles til DKK at hunde skal være testet. Kan lave stambog, hvis en af 
forældrene er bærer, men ikke begge.  
 2 generationer, så kan den komme igen. Kan ophæves igen, hvis det ikke måles herhjemme! SAS / 
OCD skal der ikke testes for i første omgang, men afventer IFR, om det bliver et problem. Agria har 
en forsikring under DKK, hvor samtlige opdrætter er inklusiv i, til obduktion. 
Arbejdsgruppe MT – UHM og AK er på plads i år. Begge AK er i Skive, undersøger om det ene skal 
flyttes til Fyn eller Sjælland 
MT – D. 19. marts i skive indkaldes Rottweiler figuranter.  
 
Kredsene – Arbejdsgruppe i forbindelse med Instruktøruddannelse – Opdrætter aktiveret, mangler 
indberetninger om nye hvalpekøbere – nye medlemmer, hvordan kommer de til kredsene, når de 
er meldt ind i RKD? Evt. reference liste ud til kredsene, hvor de kan se nye medlemmer.  
Velkomstbrev fra klubben med medlemsnummer, samt 2-3 kredse de kan vælge imellem. Vender 
hvalpekøber ikke retur, er det kun HB. Efter det halve år, bliver de kontaktet, om de ønsker at 
fortsætte. Formular laves, hvor opdrætter kan skriver alle oplysninger på, samt evt. hvilken klub de 
skal tilknyttes (SC).  
 
Hvordan får vi fat i alle 0 medlemmer, må vi henvende os til dem, må listen sendes ud til kredsene? 
(HB) 
Kan der skrives på hjemmesiden/Bladet, at det første halve år får hvalpekøberne gratis 
medlemskab. (HB/Mia) 
 
 

5. Eventuelt: 

Ishøj repræsenteret v. Vibeke og Anita, udtrykte en vis undren over at reglerne for udstilling ændres 

få dage efter Ishøj afholdte hovedudstillingen. HB svarede, at reglerne skulle have været 

ændret/tilpasset alligevel. Det skete så nu og vil i øvrigt løbende blive taget op. HB følte ingen 

anledning til at kontakte Ishøj direkte hverken om ændring eller arrangement. Ishøj havde ifølge 

Linett uformelt hørt at Ishøj ikke kunne afholde udtagelser i 2017. Dette kender HB ikke noget til og 

opfordre Ishøj til at sende en formel ansøgning. 
 

mailto:ipo@rottweiler.dk
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Kredshåndbog aktuel igen? Denne er lavet digitalt nu til stor glæde. 

 

Betaling via PBS kan ikke styres af Winkas, HB arbejder på nyt økonomisystem, som kan styre dette. 

Evt. lave en mailliste, hvor man kan sende kontingent opkrævning i stedet for via mail. 

Medlemsnummer manglede. 

 

Indkaldelse til kreds generalforsamlinger, må gerne indkaldes via Bladet. 

 

Breve og officielle papirer fremgår ikke på alle papirer og kuverter, hvorfor sker dette ikke fra alt via 

kredse og HB.  

 

Instruktør uddannelse, hvad er der gang i. Der er lavet en arbejdsgruppe, som hænger sammen 

med BHR, arbejdsgruppen skal samle oplysninger ind omkring hvad det kræver til undervisning af 

de forskellige. Således at kredsene får et netværk til dette og ikke kører død i det. For at gøre det 

ensartet for alle kredse med hvalpene. 

 

Arbejde i klubber med prøver og udstillinger, værktøjer, fodarbejde, evt. ligge offentlig på 

hjemmesiden, ligger allerede. 

 

Skaffe penge til fynsklubben, 150.000,- er lykkedes, hvis nogle har brug for støtte eller hjælp fra 

andre kredse, vil Per Larsen Fyn meget gerne hjælpe. 

 

Tjenesten eksisterer stadigvæk, HF har denne linje. Blev taget op på sidste generalforsamling.  

 


