
RKD Fællesmøde d. 17.01.2016 Ringsted 

Formanden bød velkommen til de fremmødte repræsentanter fra kredse og udvalg. 

 

Orientering fra HB. 

Formanden fortalte derefter at mødes primære formål var at få de fremmødte repræsentanters 

tilkendegivelser til det oplag HB havde frembragt til mødet. Et oplæg som behandler klubbens 

fremtid på en række områder. Det er en konstatering at det bliver anderledes at drive hundeklub i 

globaliseret og digitaliseret verden.  

Det bliver vanskeligere og vanskeligere at rekruttere frivillige til klubarbejdet, kommunikation er en 

ny størrelse og det er vanskeligt at finde en dansk identitet med de mange tilbud fra andre lande.  

HB vil efter denne dialog med klubbens tillids repræsentanter udfærdige et oplæg til gennemførelse 

af ændringer. Oplægget vil blive præsenteret på generalforsamlingen i april. 

 

Med udgangspunkt i den Power Point som er tilgængelig sammen med dette referatet gennemgik 

CH dagens progran og indhold. 

 

DAGSORDEN: 

09.00                  Morgenmad og velkommen ved Hovedbestyrelsen 

09.30                  Orientering fra HB 

                             Høring om: 
                             Klubbens generelle målsætninger – arbejds- og rolle fordelinger mellem HB, udvalg 
og kredse 

                             Målsætninger for avlsarbejdet – avlskårings reglement 
12.00                  Frokost 
12.45                  Afstemning af kalender for 2016 

13.00                  Arbejde i Udvalg og kredse 

                                                          Aktiviteter og tiltag 

                                                          Kalender planlægning 

14.30                  Tilbagemelding fra de enkelte udvalg og kredse (max 15 minutter til hver) 
16.00                  Afrunding af dagen 

16.30                  Hurtig forplejning 

 

KLUBBEN GENERELT. 

 

Skal vi ikke bare blive en del af den tyske rottweiler klub (ADRK) – Se Power Point (PP). 

Det blev tydeligt tilkendegivet at dette ikke var ønskeligt. Vi vil have en dansk klub 

som ikke bare er arrangør af arrangementer. Der skal være danske mål og kant. 

 

Hvad skal der så til i en dansk rottweiler klub? (oplæg fra PP) 

 

 Fordi vi vil gøre en forskel med vores danske rottweiler arbejde 

 Det betyder at vi må have nogle fokuspunkter og mål 
 Mental sundhed 

 Eksteriør (gode bevægelser) 
 Brugsprøver -> Brugshunde 

 Fysisk sundhed 



 Langsigtet dansk avlsarbejde – Opdrættere’ 
 Der skal være et tilbud til ALLE medlemmer 

 Det betyder vi må sætte fokus på en struktureret dansk avl. 
 En hvalepetest 
 Et dansk UHM (MT)  -  
 Et dansk AK system som fokuserer på alle områder 

 Vi bør sætte mål for arbejdet og følge op på det.  
 

Der var en udpræget enighed om at vi på disse områder bør have specielt dansk fokus. 

Der var en dialog om begrebet familiehund. Der var en bred enighed om at rottweileren er en 

brugshund. Men også en respekt af at mange bliver købt af familier. Det er derfor vigtigt at der 

findes tilbud i RKD til ALLE medlemmer. 

 

Der var enighed om at avlsarbejdet skal være en grundpille i det danske arbejde. 

Dette skal hvile på Hvalpetest, UHM og MT. Det er vigtigt at vi får sat fokus på både eksteriør og 

mentalitet som specielle danske særkender. Det blev nævnt at dette betyder at vores arrangementer 

skal være dansk prægede og kopier fra andre lande. Men vigtigst af alt at opdrættere er aktive og 

involverede. 

 

Organisation (oplæg fra PP) 

 

 



På baggrund af en iagttagelser og antagelser, samt ønsket om at bevare en dansk rottweiler klub 

med identitet har HB lavet det viste forslag til ny organisation. 

 

Hovedideen i dette er at alle udvalg bør tage hånd om både det avlsmæssige vigtige og de praktiske 

arrangementer. Det behøver så ikke være de samme personer. (det praktiske er de røde kasser) 

Alle udvalg bør have et kommissorium – ensartet skabelon. Regelsæt bør være beskrevet og 

tilgængelige. Hovedbestyrelsen har en kontaktperson til hvert udvalg. 

 

Det betyder at der oprettes et nyt Opdrætter udvalg. 

Brugsudvalget fortsætter 

MB fortsætter med ansvar MB arrangementer (evt. udelegeret til kredsene) 

UU bliver til et eksteriør udvalg, men ansvar for de praktiske(UU) 

Kredse forsætter – men med udvidet samarbejde 

 

Sidst men ikke mindst bliver dette at sætte mål for vores danske særkender placeret i et Avlsudvalg 

med repræsentation fra de øvrige udvalg og med HB medlem som formand. 

 

Der var ganske stor enighed om dette var en god model. Som HB burde gå videre med. 

Eksempler på kommentarer 

 Rigtigt godt forslag. 

 Godt af få fokus på både avlsmål og arrangementer 

 Ønske om mere samarbejde mellem kredse – kredsseminarer ?? 

 Hvor blev uddannelse af ?? 

 En sammenhængende klub kræver god kommunikation. 

 

KOMMUNIKATION (oplæg fra PP) 

 

 
 



Bladet bør være overvejende digital.  

 Nogen dialog – overvejende accept 

 Forslag om 

Hjemmesiden bør være RKD’s omdrejningspunkt for kommunikation. 

 Enighed 

 Fokus på at al strukturinformation er tilgængelig. 

 Indeholde alle officielle meddelelser og referater. 

 Mere fokus / styring på nyheder 

 Kalender ?? ( oversigt / aktivitet) 

Face Book 

 Det blev forslået at HB opretter en FB gruppe RKD som   

 administreres af webmaster. – Der var enighed. 

 

 

 

Der var også enighed om at det ville være godt med en specifik kommunikationspolitik. 

 

 

 

MÅL FOR AVLSARBEJDET. 

 

Der var fremsendt 2 forslag til debat. Dette er på fællesmødets opfordring efterfølgende udvidet til 3 

oplæg. Specielt giver dette sidste oplæg udtryk for hvordan point delen af et AK system bør 

tilpasses. 

 

CH præsenterede kort materialet.  

 

Det gav anledning til en god – sober og iderig dialog 

 

Der var dog generelt enighed om at det som HB har foreslået under mål – nemlig at bevare UHM 

og AK – var det rigtige. 

 

Eksempler på kommentarer: 

Hvordan kommer man til mentaltest ?? 

Eksteriørdelen kan klares på udstilling 

Det er vanskeligt at bemande UHM/AK – MT mener ikke det er et problem. 

Nyt pointsystem – brug tidligere forslag 

 

HB fik rigtigt meget inddata og vil forsætte med arnejdet på et oplæg til nyt UHM/AK system til 

præsentation på GF i april. 

 

Efter denne gennemgang og tilhørende gode debat gik forsamlingen til frokost. 

 

 

 

 

 

 



Efter frokost  

 

Der var hurtig enighed om MT udvalget lavede oversigtskalenderen færdig. Inddata fra øvrige 

udvalg 

 

Næste punkt var gruppe arbejde i de enkelte udvalg - men efterfølgende rapportering i plenum. 

 

Fra kredsgruppen 

 

Gruppen så gerne at HB flyttede dato for GF (30.04.16)  hvor der er DKK begynder B  DM. !!  

Det blev positivt fremhævet at det havde været fint at HB´s kredskontakt havde haft kontakt til 

nogle kredse. Der havde været en god debat og der blev opnået nogle resultater. 

Oplæg til arrangementer, som det der tidligere blev holdt på Fyn, træningsweekend, hvor det 

samtidigt kunne blive et arrangement hvor der blev undervist i det at være instruktør. Skulle der 

være et Instruktørkursus, ville  Fynskredsen godt lægge plads og hus til. 

Der skal i kredsene lægges vægt på den sociale del af samværet samtidig med at der bliver trænet 

seriøst med hundene. 

Det kunne være en ide at lave en instruktørsamling med op følgende kursus. 

AK på Fyn var ikke helt tilfredse med at datoen ikke er kommunikeret ud til kredsen!! 

Hvad er årsagen til at AK er lagt til Løgstør ved en privat aktør i stedet for i Skive?? 

 

Hjemmesiden kunne af HB anvendes til at oplyse om at HB mangler personer o.a. til f.eks udvalg.. 

Mange medlemmer besidder anvendelige kompetencer som klubben godt kunne drage nytte af. 

Træningssamlinger/efteruddannelse bør være et årligt arrangement kredsene imellem.. 

  

Fra Udstilling udvalget 

 

Udvalget læste det meste af det efterfølgende højt. Har senere sendt det på skrift som her er 

indsat. 

Primær fokus:  

 vi ønsker fokus i forbindelse med eksteriørbeskrivelser, udstilling og avlskåringer skal have 
væsentlig fokus på bevægeapparatet. Det tilstræbet særdeles gode bevægelser med fast ryg, stabil 
front og racetypiske vinkling.  

Sekundær fokuspunkter: 

 Øjne: Runde øjne, samt dybtliggende øjne, usunde øjenomgivelser påtales ved alle slags 
beskrivelser. 

 Halen: halen bæring og ansats beskrives hver gang samt evt afvigelse fra standarden. 

 Hundens pigmentering: i mund og øjne vægtes. afvigelse fra den gældende standard kommenteres. 



 Løs hud i hoved , på hals og generel løshed er en fejl og skal kommenteres. 

 

 Ideel størrelse for racen dvs stor( 65-66 for hanner og 60-61 for tæver) er ønskelig størrelse. 
Tvivlstilfælde måles i forbindelse med bedømmelsen. Tydeligt kønspræg! 

 Generelt skal der ved alle arrangementer være markant fokus på den mentale sundhed hos racen 
og de enkelte individer. Udfarende opførsel i  og udenfor ringen skal kommenteres og i gentagne 
tilfælde bortvises sådanne hunde. Udfald mod personale samt tilskuere er højst uønsket adfærd og 
skal altid medføre bortvisning.  

 Udstillere forpligter sig til at overholde de gældende regler for udstilling  heriblandt afstå fra 
dobbelthandling og adfærd der generer andre deltagere. jvf RKDs love: "paragraf 23.2 Udstillinger 
og skuer afvikles i overensstemmelse med Dansk Kennel Klubs til enhver tid gældende udstillings og 
skuereglement." 

 Udvalget forpligter sig til at udbrede kendskabet til afholdelse af udstillinger, eksteriørbeskrivelser og 

vægte HB/ARs avlsmål samt formidling af disse til beskrivere og relevante dommere. 

Afholdelse af dommerseminar en gang årligt, hvor klubbens fokuspunkter fremlægges og uddybes. 

Danske dommere der er godkendt til racen inviteres og der fremlægges visioner og fokuspunkter.  

Uddannelse og videreuddannelse af fremtidige beskrivere/ dommere og behovet for disse i 

fremtiden.  

Ønske liste:  

Udvalget ønsker følgende tiltag gennemført: 

Udstillingstrailer som indeholder relevante remedier, som de enkelte kredse kan benytte ved 

arrangementer, denne skal indeholde tæpper, afspærring, tape, duge, tablets tastatur og mus, 

forlængerledninger, evt generator, hvis man er på lars tyndskids mark, diplomer, certifikater, 

kuglepenne, håndrenseservietter, udstillingsreglement, drejebog for udstillinger, målestok, 

racestandard, præmieringsbånd evt farvekort. Placeringsskilte. Flagsokkel evt klubbens flag.  

Adgang til hjemmeside, til opdatering. 

IT løsning i forbindelse med udstillinger. 

Udarbejdelse af drejebog til udstillinger inkl administration af DKK? 

Overordnet plan for UU: 

Afholdelse af 5-6 udstillinger årligt fordelt på hele året og jævnt fordelt geografisk.  



Enhver kreds der ønsker at afholde udstilling kan løbende give tilkende herom til UU som vil være 

behjælpelig med det praktiske i forb. med planlægning af udstillings kalenderen, invitation af 

dommer, om kredsen ønsker det. Samt anmeldelse til DKK.  

Hovedudstilling afholdes i august eller september skiftevis øst-vest , juleudstilling afholdes 

November skiftevis øst-vest. 

Regler for præmier: 

Pokaler til BIR og BIM samt hvalpeklasserne 1-4. 

Kredsene vælger herefter selv hvorvidt det skal være enten pokaler  eller rosetter til klassevindere 

1-4 samt til titelvinderne. 

UU holder statistik med hvilke hunde der har fået tildelt klubcerter samt hunde der har opnået 

klubtitler. Diplomer samt certifikatkort lægges som online certifikater tilgængeligt på klubbens 

eksteriørside.  

Alle kritikker lægges tilgængeligt på klubbens eksteriørside, titelvindere offentliggøres samme 

sted.  

Sponsorer skal offentliggøres på klubbens side. 

Reklamer og info for kommende udstilinger offentliggøres synligt på klubbens hjemmeside så 

tidligt som muligt, og UUs medlemmer søger at reklamere videst muligt for kommende 

arrangementer.  

UU forsøger at få samarbejde med andre specialklubber om fælles arrangementer.  

UU tilstræber afholdelse af amerikansk lotteri på indendørs udstillinger, overskud herfor tilfalder fifty-fifty 

den arrangerende kreds. 

 

MT udvalget 

Gennemgik den udsendte plan for UHM arrangementer og fortale om den snarlige 

vintersamling. 

 

 

Med dette sluttede mødet – med applaus til det brugbare oplæg og den gode tone. 

 

----------------------------------------  SLUT  ----------------------------------------------- 

 

HB den 30. januar 2016 


