
 
Referat fællesmøde RKD d. 5/10 2014 
 
 
HB:  
HB har udarbejdet etiske regler, som fremadrettet skal være gældende for RKD. 
Første udgave er pt tilgængeligt på klubbens website. 
Der opfordres til at man melder sig til ad hoc udvalg, som fremadrettet skal tilpasse de etiske regler til RKD. 
Kort af tiltag for de etiske regler. 
 
Kort præsentation af bordet rundt. 
 
Drøftelse af klubbens website - anvendelse og nyhedsværdi. 
Hjemmesiden bruges ikke så som tidligere, måske kunne FB gruppe være et mere nutidigt tiltag. 
Nyhedsdelen på webben kunne forbedres , pt opleves det kan være svalet at finde relevante nyheder, nu 
lægger der kun de seneste 3 nyheder. 
Mulighed for at tilmelde sig link til nyhedsbrev via website. 
Vigtigt nyheder er aktuelle og resultatlister er opdaterede. 
 
Hvad skal websitet egentlig bruges til? 
Kalender hvor af hovedklubarrangementer fremgår tydeligt Information fra HB Alt officielt ved fakta om 
racen Aktuelle og relevante nyheder Kalender opdateret Kan være problematisk at skulle opdatere 
resultater løbende online, kræver netadgang ved arrangementer Mere info om diverse test - hvalpe, MB, 
hvad går testene ud på. 
 
Avlsrådet: 
Nye medlemmer Rikke, Michael og Peter. 
Proces i gang med at komme ind i områderne samt fremsyn. 
Oplæg på website er et oplæg til AR. 
Aktuel status: 
Første stykke tid fokus på procedurer, regler og etablering af udvalget. 
Eventuel supplering af udvalget følger muligvis efter årsskiftet. 
Fokus på HB’s oplæg til videre avl i DK. 
Mere fokus på at anvende testresultater i avlen. 
Drøftelse af fremtidens anvendelse af kombinationer mellem avlspartnere og testresultater/ 
tærskelværdier. 
Fremtidens arbejde skal skabe værdi- dvs. brugbart for avlen og racen. 
Mere synlighed i test og anvendelse. 
Drøftelse af mulig kvalitetsforskel mellem aktuelle hanner og tæver. 
Aktiv anvendelse af ZtP sammenholdt med MB/ UHM Drøftelse af antallet af hvalpe i DK Husk BHR ind over 
ved AK fremtidigt ang. B- del inkluderet vurdering af greb og mod i bidefaser i gr. C, er tidligere blevet 
besluttet dette skulle være tilbud. 
Information af hvad en rottweiler faktisk er ift adfærd, eksteriør, brugsanvendelse og familiehund, en 
alsidig hund til mange formål. 
 
 
Mønstervedtægter: 
Historik vedr. hvorfor mønstervedtægterne kom til.. 
Begrebet " samarbejdsaftale" hænger pt " i luften" 



Dette skal fremover præciseres med der menes med samarbejdsaftale, enten som bilag til mønster 
vedtægter eller som nye mønstervedtægter. 
Hvad kan vi gensidigt forvente af hinanden 
 
Husk DKK’s samarbejdssamtaler og de enkelte lokalforeninger (til Britta husk Merete) 
 
Lokalforeningernes "ansvar" overfor hovedklubarrangementer, bakke solidarisk op om disse. 
 
Kalender: 
Kombiarrangement d. 1-3/5 2015, DK er vært for Scandinavian Open i IPO Championship i Linå/Skive d. 2-
3/5, lørdag d. 2/5 RKD Hovedudstilling, d. 3/5 Scandinavian Winner udstilling IPO Scandinavian Open bliver 
CACIT konkurrence. 
Prøve skal være bestået på forhånd ved landsholdsdeltagelse, øvrige deltagelse kan prøven opnås på 
dagen. 
Er ligeledes den 2. VM udtagelse 
 
Tilstræbes ikke at lægge store arrangementer på følgende datoer| SSU d. 27-28/6, Norge Siegershow d. 
6/6, ADRK Klubsieger d. 22-23/8 
 
BHR 
D. 4-5/4 VM udtagelse i Skive 
D. 31/7-2/8 RKD IPO og SPH DM, og Rally DM D. 11-12/4 DKK IPO DM D. ?? DKK SPH - DM D. 1/11 figurant 
mønstring D.??/10 IFR IPO VM, Italien 
 
UU udstillingskalender 
DKK’s kalender 2015 
 
•Fredericia, 8. februar 2015 
•Roskilde, 25. april 2015 
•Roskilde, 26. april 2015 (kval. til Crufts) •Vejen, 20. juni 2015 •Vejen, 21. juni 2015 •Bornholm, 15. august 
2015 •Bornholm, 16. august 2015 •Hillerød 20. september 2015 (KBHV) •Herning, 31. oktober 2015 
•Herning, 1. november 2015 (DKV søndag) 
  
28. februar 2015 - DKK Kreds 12 - Tórshavn, Færøerne 3.-5. april 2015 - DKK Kreds 10 - Næstved 29.-30. 
august 2015 - DKK Kreds 11 - Varde 14.-16. maj 2016 - DKK Kreds 2 - Køge 20.-21. august 2016 - DKK Kreds 4 
- Vamdrup 
 
IFR Kongres og IFR Show 
15-17/5 i Roudnice, Tjekkiet 
 
UU udstillinger 
Forår: D. 2/4 Skærtorsdag Fyn 
Efterår: lørdag d. 12/9, evt. Køge 
Juleudstilling|:Lørdag d. 14/11 Sjælland, evt. Ishøj 
 
AR: 
AK: 9-10/5 og d. 5-6/9 
UHM/KF:  
Vest 
D. 25-26/4 



D. 30-31/5 
D. 12-13/9 
D. 26-27/9 
 
Øst 
D. 11/4 
D. 18/4 
D. 23/5 
D. 6/6 
D. 19/9 
D. 4/10 
D. 11/10 
D. 18/10 
 
 
Andet: 
UU sender bilag ud inden udstillingen vedr. diverse klubcertifikater, klubvindertitler 
UU sender ud til kredsene vedr. interesse for at starte ringsekretær uddannelse 
UU arrangerer dommerseminar først i 2015, eksteriørbeskrivere i RKD skal med 
 
Internationalt samarbejde  
DK, N og S indgået i et samarbejde vedr. brugs/ IPO og udstilling, på sigt tilstræbes dette samarbejde at 
involvere avl 
Norge og Sverige har endvidere indgået samarbejdsaftale med ADRK 
Tyskland udtrådte af IFR i 2014 
IFR verdenskongres og IFR Worldshow i maj, 2015 
ADRK afholder ligeledes hvert år nu hhv. et ADRK IPO- VM og et ADRK World Show 
I Tyskland er der i september indstiftet en ny rottweilerklub, ligger pt til godkendelse i VDH, hedder pt 
Deutscher Rottweiler Verein 2014 
 
HB’s indstilling er indtil videre, man er loyal overfor IFR ift. tilknytning 
 
Kredse repræsenteret: Ishøj, Skive, Midtjylland, Sydsjælland, Fyn, Frederiksholm 
 
Referent: Ditte Ehlig 
 

 


