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• Der var fælles drøftelse i forhold til RKD`s formål, herunder den hele hund, hvordan vi fremmer vi 
racen mv. Henrik fortalte om VM, hvor 70 rottweilere var på banen samtidigt uden nogen former 
for aggression. Vi havde en drøftelse af, hvordan sikrer vi som klub at opdræt er seriøst. Der var 
forslag om mentorordning gennem avlsrådet samt ideer til, hvordan kommer vi ud til de nye 
købere, før de køber hund. Der var forslag om at klubben udarbejder materiale, hvor der fortælles 
om hunden og klubben lokalt og centralt. Der var drøftelse af, hvordan vi stiller os til hunde uden 
stambog.  

• Gratisperiode: Bliver ikke rigtig brugt. Der ligger en formular på hjemmesiden til informationer på 
enkelthund. Der var opbakning til, at det halve års gratis medlemskab skal fortsætte.  

• Medlemskab af rottweilerklubben. Der var drøftelse af differentieret kontingent i forhold til 
medlemskab af anden specialklub end RKD. Dette tager vi op i andet regi.  

• Wild card: Der er lavet en opdatering, som ligger på hjemmesiden 
• Ens kredskontingent: Drøftelse af, hvorvidt vi skal have ens kredskontingent i lokalklubberne. Vær 

opmærksom på, at en ændring af kredskontingent skal vedtages på GF, jf. mønstervedtægterne. 
Der var dog opbakning til en ensretning. 

• Hellige datoer: GF, Hovedudstilling, Fællesmøde, DM, både spor og IGP: På disse datoer kan der 
ikke lægges prøver eller udstillinger i lokalklubberne. 

• Samarbejdsaftale mellem hovedklubben og lokalklubberne: Henrik gennemgik HB`s udkast til 
samarbejdsaftale. Der var forslag til en forpligtelse til gensidig kommunikation. Der var en drøftelse 
om, at lokalforeningens medlemmer også skal være medlem af RKD.  

• Økonomi – medlemslister: HB har sendt medlemslister ud i kredsene, så kredsene kan se 
tilhørsforhold. Drøftelse af Årets Hund – her er krav til medlemskab af RKD. Der var forslag om at 
kræve medlemskab af RKD på udstillinger og til prøver.  

• EU: Det er ønskeligt med flere udstillinger. HB har allerede drøftet at inkorporere ringtræning i 
træning i klubberne. Tag evt. kontakt til Michael og hør hvem man kan tage fat i i lokalområdet for 
at få hjælp. Der var drøftelse af mentorordning. Mere ringtræning kan betyde mere interesse for 
udstillinger. 

• Kemisk kastration: Dette er et stigende problem og anses for at være doping. Vi mangler oplysning 
om emnet, da det er et brud på dopingreglerne at stille med en kemisk kastreret hund til udstilling, 
prøve, MT mv. Der kan være en langtidseffekt udover selve behandlingen med fx små eller 
uensartede testikler. Dette er et emne, som DKK har øget fokus på. Dette er et eskalerende 
problem, som DKK får øget fokus på.  

• BU: Pr 1. januar 2023 er stokkeslag forbudt i IGP, der vil stadig være trusler og trængning. 
Dommersedler kan være forskellige, spørg derfor ved arrangementer om dommeren har egne 
dommersedler med, så skal de bare have tidsplanen. Dommere har oplevet, at der er forskellige 
niveauer for prøveledere, det er i DKK regi, ikke nødvendigvis RKD. Vivi Gilsager har lavet et 
webinar om det at være prøveleder. Dommeraspiranter må ikke dømme konkurrencer, kun 
lokalprøver og evt. kredsmesterskaber. Det vil også fremover være muligt at træne på andre 
træningspladser i sommerferien. Fællestræning før Covid var godt, samt evt. fælles udstilling kan 
med fordel aftales kredsene imellem. Instruktøruddannelse: Nogle kredse mangler instruktører. 
Måske mulighed for et indledende kursus til selve instruktøruddannelsen.  Der kan også være 
mulighed for et overbygningsmodul til instruktøruddannelsen. 



• Tilbagemelding efter drøftelser i kredsene: Kommunikation mellem klubberne anses generelt for at 
være mangelfuld. Der var ideer til, at der evt. arrangeres træningsweekender og fællestræning 
instruktører imellem. Og formidle ”åben træningsbane”, hvis kredsen er der alligevel.  Der var 
drøftelse af, hvordan vi sikrer dygtiggørelse af eksisterende instruktører. Der er behov for at 
instruktører mødes på tværs for at få ny inspiration. Der vil i 2023 blive et arrangement i HB/BU 
regi, hvor en kapacitet kommer og holder et kursus for gamle og evt. nye instruktører.  Der var 
ideer til, at kredsene kan arrangere fælles træning samt overvejelser om at repræsentere 
rottweileren vest for Storebælt, som f.eks. Store Hestedag i Roskilde.  

• MT: 2023 arrangementer er koordineret. Prisen for UHM og MT hæves og der differentieres for 
medlemmer og ikke-medlemmer. Det vil fremover være muligt, at rottweilere, der udenfor RKD 
regi har bestået en MT kan tilmelde sig et RKD arrangement og få en eksteriørbeskrivelse – mod 
betaling. Dommere får diæter og det skal overvejes, om hvalpetestere fremover skal have diæt. Der 
var en drøftelse af MT dommere, som årligt bliver vurderet.  

• EU: Kalender for 2023 er koordineret. Der var drøftelse af, at det skal være mere attraktivt at 
komme på udstilling med helt små hvalpe, evt. ”baby-champ”. Måske det skal være gratis for 
hvalpe. EU må gerne overveje at få deres viden om udstillingstræning udbredt til kredsenes 
medlemmer. Drøftelse af små videoklip om alm. håndtering af hunden. Drøftelse af, hvordan vi får 
træning til udstilling bragt ud i kredsene. I den forbindelse efterlyses instruktører eller erfarne 
udstillingsfolk til udstillingstræning i kredsene.  

• Mail fra DKK om at besøge DKK Hundecenter rundsendes.  
• Kalender for 2023 blev gennemgået. SporDM mangler en kreds til afholdelse i foråret, Cup mangler 

i november 
• Afrunding: Bog the Rottweiler Standard leveres til alle kredse.  

TAK FOR I DAG 😊😊 


