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Velkommens
Tak for i  er kommet.

Husk de fag udvalg i hendhold til vedtægter kommer særskildt

2018:
Velkomme til en klub, hvor vi arbejder på lang sigt, og fokus på dagligdagen

Der er velfungerende på næste alle punkter, og der hvor vi fejlere retter vi op
Der skal være plads til der laves fejl og nogle gange mangler der resurser.

En klub og udvikling vi alle kan være stolte af.

VI skal huske 
Vi er en klub og race. med lang historie samt aktive medlemmer, i mindst 
3 retninger,
Sport og udstilling, og familie hunden

Men som det ser ud til kommer der nye folk til der vil træne og deltage i 
konkurrencer og støtte omkring vores sport
Og der komme nye ting til for vores hunde
Perfekt.
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Det er klar alle skal overholde regler og etik, det er da gået 
Der vil jo altid være 1 til 2 sager, do skal vi huske at selv i det næste anonyme 
internet forum skal man opføre sig ”normalt” og tilsvining af tillids folk vil ikke 
blive accepteret.

Vi er en klub der er baseres på mange frivillige der trækker læsset

Vi skal blive bedre til få rost løbende og fremhævet indsats og præstation

Her vil jeg især henlede vi kan se de 2 store kredse som Fyn og Køge deltager 
Og trækker et stort læs
Så kreds deltager også som de kan og det viger jo en form for Økonomisk 
afkast også

Først tak til alle i bestyrelsen of især også supplanterne der  har trukkede et 
stort læs.
i bestyrelsen, samt alle de frivillige i udvalg og lokal kredse.

Den nye model hvor HB kontakter også deltager i fagudvalg arbejde fungere til 
del men vil have fokus på det skal fungere i fremtiden.

Og i sær stor tak til Fyn og de andre aktive kredse



Punkt under formandens beretning til GF 

Det sagde vi sidste år:
Dette oplæg viser hvad HB har tænkt sig at gøre efter generalforsamlingen

Organisation
 Udvalg fungere
 Nyt regnskabssystem
 Aktivt BU (BHR)
 God økonomi
 Instruktøruddannelse

Gennemført



VISION FOR ROTTWEILERKLUBBEN DANMARK

4

Baggrund:
På vores fællesmøde blev Hovedbestyrelsens holdning om forsætte med en dansk rottweilerklub med 
selvstændige mål af specielle fokuseringer bakket kraftigt op.
Klubben fungerer ikke optimalt i dag. Der er mange fraktioner med både snævre og meget brede holdninger 
til vores rottweilerarbejde. En holdning som peger væk fra danske tiltag og mod mere internationale regler 
(læs tyske).

HB har derfor besluttet at vi vil have vores klub til at fungere med samlede og ensartede danske mål. 
Naturligvis under respekt af standard og love.

Vision: 
Inden for rammerne af Rottweilerens standard vil i Danmark sætte fokus på følgende og gøre en forskel med 
vores danske hunde og avls arbejde. I en effektiv og velfungerende klub med fælles kendte mål. 

 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. Hvor vi vil have:

 En hvalepetes Et dansk UHM (MT)  -

 Et dansk AK system som fokuserer på alle områder



Ny udvalgsstruktur
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• Iagttagelser – overvejelser

• UDVALG

• Ingen kommissorium (kun MT) – selvbestemmende 

• Splittet mellem praktik og mål

• ingen oversigt over regler og bestemmelser i klubben.

• For mange kredse – ikke for mange træningspladser – meget adm.

• For stor organisation – for mange nydere og for få ydere

• Avlsmål bør bestemmes på øverste niveau

• Erfarne opdrættere med danske linier bør have et udvalg

• Opdeling basis udvalgs arbejde og de praktisk gennemførende

BAGGRUND:
Der mangler effektivitet i arbejdet 
Klubbens få medlemmer / økonomi kan ikke løfte det høje ambitionsniveau.

Det betyder at livremmen må strammes
Der skal samarbejdes med andre nationalt og internationalt



Kommunikation
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 HJEMMESIDE:
 Bør være omdrejningspunkt for al basis information

 Officielle meddelæser
 Referater
 Love – regler – procedurer – vejledninger
 Oficielle poster – Valgte – udvalg – beskrivere – dommere …..
 Arrangementer – kalender – vejledninger til  nye og gamle
 Hvalpeliste ….

 FACE BOOK / SOCIALE MEDIER
 Politik bør udarbejdes

 BREVE
 Bør kun anvendes i få tilfælle

 KOMMUNIKATIONSPOLITIK
 Svartider
 Opdateringstider



Bemanding af udvalg efter GF 2018
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BU

OU

MB

EU

Hvalpe
testere

AU

HB

Prøver
Træning

DKK -
besk

Figurante
r

Testleder
e

Ext.
Dommer

ee.

Kredse

Ext.
beskriver

e

Arbejdsgruppe 
MT

Redaktør
Blad – Mia Rasmussen

Hjemmeside – Sekretær

Henrik Fuchs              Opdræt, BHR
Carsten Henriksen    MT, Hjemmeside
Svend Corvinius         Kredse, UDD
Pernille Larsson         UU, redaktør
Britta Nørrekær                

Carsten Henriksen
Henrik Fuchs
Merete Andersen
Ulla Mogensen –
Kons..
Uli Nomis – Var fra UU
Rikke Johannessen

Merete Andersen
Maiken Kornum
Ulla Mogensen
Carsten Henriksen

Fokus på opdrættere – seminarer
Sundhed – fysisk – Mentalt
Etiske regler for opdræt
Hvalpetest – testerkorps + bane – vedl
af testere .
Tanker om specielle mål
Arbejdsgruppe til MT arrangementer
Samle resultater fra UHM og AK

Uli Nomis Udstillinger/skuer – planlæg -
tilmelding
Statutter for klubbens ext. onkurrencer
Eksteriør dommere og beskrivere
Ringsekretærer -
Følge eksteriør tendenser i FCI 

Praktisk afvikling af arrangementer 
Udstillinger/skuer – UHM – AK –
Konkurrencer - Træningsplads  Skal 
have en kontakt person til  udvalg med 
*

Kreds formænd
Kontaktpersoner

Fastsætte Avlsmål Racen i Danmark
Fastsætte specielle danske 
karakteristika
Vedligeholde den lange danske profil 
på tværs udvalg.
Avls statistik  til klub og offentligt
Rammer for UHM og AK 

Rikke Johannessen
Trine Dyrgaard
Britta Nørrekær
Rikke Lucinda Hansen

Carsten Henriksen
Grethe Nielsen

Janny Møller
Kirsten Lillelund
Ellen Andersen
Anne Grethe 
Corvinius
Ulla Mogensen
Carsten Henriksen

Koordinere arrangementer hvor 
klubben er repræsentant– ex. VM.
Regler for prøver og konkurrencer
Resultater – formidling.
Klubbens  kontakt omkring prøver –
Rally, Færdsel, IPO, redning …ect.

Kontakt til DKK om UMB
Indstille DKK beskrivere til HB
Uddanne UMB – figuranter og 
testledere
Vedlige holde udd. klubbens Fig og TL 
Vedlige et MT fagligt miljø for 
Rottweiler og andre store brugshunde.
Fortsætte samarbejdet DHK eller ander

Praktisk afvikling af arrangementer 
Udstillinger/skuer – UHM – AK –
Konkurrencer - Træningsplads  Skal 
have en kontakt person til  udvalg med 
*

CH

SC

CH

HF

PL

Ekspert
Arb. 
Grp.

CH
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Baggrund:
På vores fællesmøde blev Hovedbestyrelsens holdning om forsætte med en dansk rottweilerklub med 
selvstændige mål af specielle fokuseringer bakket kraftigt op.
Klubben fungerer ikke optimalt i dag. Der er mange fraktioner med både snævre og meget brede holdninger 
til vores rottweilerarbejde. En holdning som peger væk fra danske tiltag og mod mere internationale regler 
(læs tyske).

HB har derfor besluttet at vi vil have vores klub til at fungere med samlede og ensartede danske mål. 
Naturligvis under respekt af standard og love.

Vision: 
Inden for rammerne af Rottweilerens standard vil i Danmark sætte fokus på følgende og gøre en forskel med 
vores danske hunde og avls arbejde. I en effektiv og velfungerende klub med fælles kendte mål. 

 Det betyder at vi må have nogle fokuspunkter og mål

 Mental sundhed Eksteriør (FCI standard – med uddybning)

 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. Hvor vi vil have:

 En hvaleptest Et dansk UHM (MT)  -

 Et dansk AK system som fokuserer på alle områder



Avls Udvalg
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 AVLSUDVALGET:

 Har som primært område at varetage interesser og emner som omhandler 
alle elementer i vores Rottweiler og balancere disse.

 Har været den drivende kraft i et nyt forenklet sæt ”Regler for 
Avlsgodkendelse”. Den indførte avlsrestriktion i DKK.

 Har afholdt dommerseminar for alle eksteriørdommere, beskrivere og 
inviterede opdrættere.

 Har efter indstilling fra OU fået godkendt registrering af JLPP i DKK.
 Har bedt OU om at igangsætte et arbejde om at reducere antallet af mærker 

i skemaet for UMB – men dog beholde grænsen som den er på 32 mærker.
Dette arbejde er i gang.



Opdrætter Udvalg
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 OU indstillede en Avlsrestriktion på JLPP til DKK.
 Resultatet er blevet at JLPP nu kan registreres i DKK

 OU har arbejdet med Hvalpetest. (nye baner – arbejdet fortsætter)

 OU’s underudvalg –Arbejdsgruppen MT
 Har for 2019 planlagt 8 dage med UHM og 4 dage med AK

 Desværre er 2 UHM dage allerede aflyst pga manglende tilmelding
 UHM i 2018:

 Beskrevet 101 (81 i 17) Rottweilere – 3 bestod ikke.
 AK i 2018:

 Beskrevet 10 (15 i 17) Rottweilere – 7 blev godkendt
3 bestod ikke øvrige restriktioner.
 Arbejdsgruppen består af:

Janny Møller Kirsten Lillelund Ellen Andersen Anne Grethe Corvinius Ulla Mogensen Carsten Henriksen

Opdrætterudvalget består af: Merete Andersen Maiken Kornum Ulla Mogensen Carsten Henriksen

.



Beretning MT Udvalget
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 Udvalget har lige nu kun to medlemmer – Hvilket rækker fint lige nu. 
 Carsten Henriksen og Grethe Nielsen. 

 Den Udvidede Mentalbeskrivelse kører nu i DKK. RKD har et medlem i det udvidede udvalg.
 I samarbejde DKK og Hovaward Klubben

 9 beskrivere til UBM – (AK)
 Klubberne kan stadig selv uddanne figuranter og Testleder
 Arbejder med at afholde en samling i 2019 sammen med Hovaward.

 Mentaltestudvalget har fokus på kvalitet og udvikling af mentalbeskrivelsen (UHM) og 
Rottweilerklubbens mentaltest (AK). Dette koordineres med DKK's arbejdsgruppe for Udvidet 
Mentalbeskrivelse (UMB). Udvalget har ansvaret for de figuranter som anvendes i forbindelse 
Rottweiler Klubbens AK.
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IFR

 Det primære mål for IFR og RDK er holde kvalitet i rottweileren i hele 
verden. Rottweileren er blevet GLOBAL.

 Aktiviter:
 Arbejder efter en vedtaget handlingsplan frem til 2019
 Styr på økonomi
 Mange ønsker optagelse

 Optages kun hvis man har styr på avl (ext. HD/ED + Mentalitet)
 Nyt regelsæt for optagelse udarbejdet til MOD 2019
 Møde om rammer for en mental beskrivelse – til MOD 2019

 Nyt regelsæt for IPG
 Dialog om der kun skal bruges Rottweiler dommere

 IPG VM i Danmark 2019 + Spor + Udstilling
 Et land godt kan have flere klubber. (aktuelt for flere)

 Sundheds undersøgelse hos alle medlemslande forsætter
 Data behandlet til MOD 2019 

 Hvis man ikke opfylder betingelser – hvad skal der så ske ??
 Der arbejdes videre 
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Hvad ville vi arbejde med i 2017 +2018

Flere medlemmer
Flere aktive medlemmer

Flere aktiviteter

Det ser ud til vi lykkes

Vi for flere medlemmerne, flere aktive hunde folk
Ja vi har ryddede op i medlemslister og de betyder vi jo mister gammel 
medlemmer der ikke betaler eller deltager

Men vi kan også se på nogle kredse de for mangle medlemmer 

Flere aktiviteter

Her kan vi se på
Rottweiler ugen ( udstilling og 2 WM)
Instruktør uddannelse



En del af noget 
stort
Fokus bruges I  de org. vi er med 
og påvirke dem
Vi påvirker IFR og DKK



DKK

IFR

RKD

Lokal kreds

FCI

Nordisk Kennel Klub

En del af noget stort

S
tø

rre
ls

e

Fællesskab

WM 
Udstilling

Optage medlemmer
Håndhæve medlemmer overholder regler

Race standard
Race udvikling

DM
Faglige udvalg

Udstilling
Rådgivning
Udtagelse

Hold
Arrangementer i landet

Retning avl
Metal prøver

Dansk udvikling

Udstilling 
Stambøger
Regler / Rådgivning
Import

Træning
Kreds mesterskab

Udstilling / udtagelse
Lokale arrangementer 

Prøve standard
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DKK, FCI, IFR
Vi påvirker retningen for Ifr er med ved bordet

En lag sigtede plan der er på vej

Lokal kredsene
Skal hjælpes til at blive større
Måske skal vedtægter revideres og samarbejds aftaler skal på
plads ( hen ting der e rudskudt for længe)

Det er her grundlag for klubben er 

Vi for uddannede DOMMER

Vi for langt ind på store ting
WM 2019, stor udstilling, store internationale ting
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ØKONOMIEN
VI har en økonomi der giver overskud
VI er baseres uden tilskud
VI  bruge penge til aktiviteter

Bladet
Laved at folk I klubben
Den røde tråd I klubben står I HB’s hjørne
Super kvalitet
Mange tak til redaktør

lidt ønsker

Svar os snak med os
Få opdateret det I skal
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IT

Vi har fået mulighed fra gratis licenser måske også til lokale 
kredse
Vi skal have nye tiltag på web og medlemssiden ( automatik)
vi er i gang

Bladet
Laved at folk I klubben
Den røde tråd I klubben står I HB’s hjørne
Super kvalitet
Mange tak til Redaktør

Vedtægter og regler
VI skal have opdateret vedtægter til en elektronisk verden
vi skal have beskrevet vores procederer og regler



GENERALFORSAMLING 2018

Hvad ville vi arbejde med i 2018

Automatik

Regler der passer og er tidssvarende

Hvordan vi og vores tillids folk og medlemmer opføre sig

Medlems login på web

GDPR

FOKUS PÅ HUND 
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