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FÆLLLESMØDE 2019 – 27. JANUAR 

 
MØDETID:        09.00                         SLUT: ca 16.30  ( incl. hurtig forplejning) 
 
MØDESTED:      Garnisonen 38, 4100 Ringsted 

 
Deltager: Ulla Mogensen, Janny Møller, Susanne R. Evers, Majken Kornum 
Kreds 1 Gribskov – 2 personer, Kreds 2 Frederiksholm, Kreds 5 Ishøj - 2 personer, Kreds 11 Fyn – 2 personer, 
Kreds 17 Midtjylland – 1 person, Kreds 21 Sønderjylland – 1 personer, Kreds 23 Køge – 2 personer, Kreds 31 
Skive – 2 personer 
HB – Henrik Fuchs, Carsten Henriksen, Pernille Lasson HBSUP – Rikke Johannesen, Uli Nomis 
 
 

1. Økonomi v/HF. Rigelig med penge. Investeret i instruktørkursus. Nyt økonomisystem, store 
arrangementer i år. Ca. 7-800.000 på konto. Medlemsantal næsten uændret.  
Gode investeringer i klubbens valør er velkommen, så kom med ideer, så ser vi på det.  

2. IFR Arrangement i Danmark. En hel uge med IGP, udstilling og deleger møde. Folk kommer fra hele 
verdenen. 

3. Mønstervedtægterne. Opførsel, der er ting som ikke hænger sammen i mønstervedtægterne, der 
er mange ting som burde revurderes. Kredsene mangler at lave samarbejdsaftaler med 
hovedklubben.  

4. Facebook. Dialog i bestyrelsen, vil gerne lægge op til kredsene, er i tvivl om hvor meget folk bruger 
hjemmesiden og bladet sendes heller ikke ud længere. Er det en tanke at lave en læsbar Facebook 
side, ikke et sted hvor folk kan lægge op. # Hjemmesiden må ikke nedlægges, men skal opdateres 
lidt oftere, info skal forblive om ikke andet være dobbelt op. # Nå flere medlemmer via Facebook. # 
Informativ side, envejs. # Bruge Facebook til at linke til hjemmesiden. # Hjemmesiden kan også 
linke til hundeweb tilmeldinger. Info omkring kontingenter vil være fint 

5. BHR. 2019 
VM-udtagelse Odense Atletik Stadion 27. april 2019, Maks 12 deltager. 
Mangler nogle til at afholde en Spor DM. Skal bruge en Spor udtagelse, hvem melder sig? 
DM Fyns Rottweiler Klub Odense Atletik Stadion 25.-26. maj 
IGP Træningsweekend 15. og 16. juni 
FH og IGP VM 2019, Odense Atletik stadion 16.-21. sept  
1 VM Udtagelse til 2020 2. november 
Nyt brugshundeprogram. Det er en ommer, er ikke læsbar, skrevet alt for småt. 
Nye resultæt hæfter, nuværende behøver ikke udskiftes 
IFR VM 2019 Danmark: 
Sporarealer, sporlægger mm er på plads – trekantområdet 
IGP-dommere er på plads 
www.ifr2019.com opdateres kontinuerlig af Brian Sejberg webmaster 
Uddelegering af opgaver / ansvar i de kommende uger 
Odense Dyreskueplads har sagt ja til RKD hele ugen, er ved at undersøge om mulighed for Camp 
Der er arrangeret Street food 
Albani stiller en vogn op 
Scandic har henvendt sig – De hoteller hvor der må være hunde, kommer med en pakkepris som 
samles 
DKK blad i august kommer til at have fokus på rottweileren og vores arrangement. TV2 dækker 
ligeledes. 

http://www.ifr2019.com/
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Mangler noget fantastisk underholdning 
Rikke Johannesen trækker sig fra BHR efter VM så er der nogle som brænder, må de gerne 
henvende sig. 

6. EU – Lonni kontakt – Udvalg Uli og Tanja, mangler fortsat 1-2 personer. 
HB overvejer at stå inde for indkøb af et stort antal pokaler til udlevering til diverse arrangementer.  
Bred opbakning fra kredsene.  
Opdrætter bør være bedre til at bakke op om og støtte hvalpekøberne. Næst efter fortælle at det 
også kræver et forarbejde med træning. 
Desværre er der folk som skaber meget dårlig stemning efter udstillingerne. 
Dobbeltudstillinger er måske ikke så god en ide, nogle bliver stresset, nogle syntes det var for dyrt. 
Der er meget delte meninger om dette og det må være op til den enkelte kreds at bestemme 
hvordan de afholder dette. 
Det er under alt kritik, når en dommer kun sender rottweileren 1 gang rundt i ringen 
Fælles indkøb omkring arrangementer af foder gaver, er tiden løbet fra os, er det nødvendigt? 

7. IFR – World Show China  
Nej til korruption, dommer takker nej til diverse almisser, som gratis flybilletter / invitationer m.m. 
IFR uge I Danmark – Udstilling – Spor VM – IGP VM – Delegeretmøde (MOD) 
Bestyrelse:  
Blad – Facebook newsletter (read only) Stopper med at trykke IFR World Wide 
Der arbejdes med regler for medlemskab (fuldt medlem – tilknyttet medlem) Kuwait anmoder om 
medlemskab.  
Afholder årligt dommerseminarer for at holde fast på rottweilerens oprindelse 
  Vis Inventory (medlemmer + hvem søger optagelse)  
Der arbejdes med et sæt af avlsgodkendelser 
  1. Med bidearbejde (ZTP) 
  2. Uden bidearbejde (Skandinavisk) 
  3. En international IFR BST + hvem kan dømme 
MOD 
  Medlemmer skal underskrive (Letter of Commitment=følge regelsæt) 
  Accept af at der finde to typer medlemmer 
  Individuelt møde med lande om Inventory 
  Offentliggørelse af Inventory 
70% af rottweiler lever i dag uden for Europa, IFR forsøger at arbejde på at ingen stikker ud. 

8. Gruppearbejde  
BHR har ikke noget at vende retur med, arbejder med VM afviklinger 
Exteriør Min. 6 udstillinger om år, prøve nogle skuer, udvalg skal repræsenteres hver gang, 
Kalender 2020 skal udfærdiges nu. Overveje en pakkeløsning, hvor EU kommer med dommere, 
ringpersonale, pokaler m.m. 
Fokus på ringtræning, tandvisning er en meget vigtig del af forberedelse, skal ud i kredsene og 
undervise HF 
Måler til måling af skaller, skal ud i kredsene, så hundene vænner sig til det. 
Kriterie er special dommere, danske eller udenlandske, men ikke all-round 
Lokalforeningerne  
Fokusområder: 
Medlemmer – Instruktører – Figuranter – Samarbejde kredsene 
Målsætning: 
Flere medlemmer. Medlemmer som vil arbejde. Mangler instruktører – Figuranter. Stridigheder i 
kredsene ødelægger meget. Nye – Hvor kommer hunden fra negativ/positiv. Hvordan holder man 
på HF/hvalpene efter første kursus. 
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Handlingsplan:  
Involverer HF i kredsarbejde. Søge feedback/inspiration fra HF. Tag normale dage ud af 
træningskalender og indsætte instruktør / Figurantundervisning. Tænke alternativ, dogdance, 
feltsøg, nosework. Samarbejde mellem kredsene, mødes på skift i kredsene 
Arbejdsgruppe MT Arrangementsoversigt er klar, fokus på 2 ting. 
Mentalbeskriver/Eksteriørdommere, forsikringer og vaccination skal være i orden 
Der sendes ny skrivelse ud vedr. ovennævnte til HF. Forplejning hvordan håndteres dette. 
Tilmelding til mad og hvis man ikke melder til, kan man risikere der ikke er noget mad. 
DKK accepterer nu vores Eksteriør beskrivelser samt afkrydsningsskema kan nu komme på DKK, 
dette kræver dog godkendte FCI-dommer. Man kan ikke længere vælge beskrivelsen fra hos RKD-
arrangementerne. De kan vælge fra i andre klubber. 
AK krydserne kan endnu ikke komme på, men HB har besluttet at være sponsor til DKK, for at dette 
kan lade sig gøre. 
JLPP hvad gør vi med vores prøver. Der skal testes om vi kan lave en rekv. Hvordan får vi dem 
registreret? 

9. Evt. Trække på noget fælles advokathjælp 
Workingdog kan ikke bruges mht. registrering til prøver 
Persondataloven, afventer DKK, som er meget afslappet.  
Hvordan forholder vi os med hovedklubbens hjemmeside og reklame for arrangementer 
 
 
 
Ikke stamborgsførte Rottweiler stiger 
Alle skal arbejde på at oplyse hvor vigtig det er at have stambog på hunden, det går den forkerte 
retning. 
Man skal tage folk på en pæn måde, for de har allerede gjort deres første fejltrin. Hvis vi tager imod 
ikke stambogsførte hunde ude i kredsene, så har vi mulighed for at hjælpe dem videre. 
Hvad skal man kigge efter, finde information om hvad man skal være opmærksom på ved 
hundekøb. Oplyse dette på hjemmesiden. 


