Dansk Retriever Klub
Region Midtjylland

Den mundtlige beretning for 2019

Planer for det fremtidige arbejde i 2019

Regionsledelsen har drøftet hvilke indsatsområder, der skal fokuseres på i 2019.
Vi har taget udgangspunkt i problemstillingerne i ”Den Skriftlige beretning for 2018”.
DRK region Midtjyllands prioriterede indsatsområder vil i 2019 være:
1. Der skal fortsat arbejdes med at finde medlemmer i regionen, der vil påtage sig et ansvar i
regionsledelsen eller i regionens udvalg.
2. Der skal følges op på ændringen i udvalgsstrukturen i 2018, hvor vi har fået et bredt
sammensat Trænerudvalg Dette giver mulighed for en bedre koordinering af aktiviteterne i
regionen.
3. Der skal være fokus på:
- Instruktøruddannelserne
- Hjælpere/ Prøve/skueledere til vores prøver/skuer
- Nye dommeremner

Nye kandidater til regionledelse og udvalg
Situationen som den var i starten af 2018 har ikke ændret sig. Det er stadigt et problem i region
Midtjylland, som det er i hele DRK, at skaffe frivillige til det organisatoriske arbejde
(Regionsledelse, udvalg m.v.).
Vi er nødt til, at få nye yngre kræfter ind i Regionsledelse og udvalg, så vi kan sikre region
Midtjyllands eksistens nu og i fremtiden. Vi startede et generationsskifte ved sidste Årsmøde, som
vi skal fortsætte på dette.
Konsekvensen af en ikke fuldtallig regionsledelse har ikke ændret sig fra sidste Årsmøde.
Citat fra Mundtlig beretning 2018:
”I DRK’s Vedtægter § 15 står der:
”Hver region ledes af en regionsledelse, der består af 5 eller 7 medlemmer.”
Vi spurgte DRK’ s bestyrelse, hvad vi kunne gøre, hvis den kedelige situation skulle opstå, at det
ikke var muligt, at finde 5 medlemmer til regionsledelsen.
Svaret var klart, der er reelt ingen alternativer, for der er ingen undtagelsesbestemmelser til §15.”
Så derfor vil den siddende regionsledelse igen i år, bede Årsmødet om forslag/ideer til hvordan
den kommende regionsledelse kan hverve frivillige til det organisatoriske arbejde i DRK Midtjylland.
Disse forslag/ideer vil så indgå i regionsledelsens bestræbelser på at løse opgaven.
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Ændring af struktur og arbejdsgange
Som det fremgår af den Skriftlige Beretning for 2018, er strukturen i regionens Trænerudvalg
ændret. Det er Regionsledelsen opfattelse, at ideen med at lave et stærkt centralt udvalg, hvor alle
regionens interesseområder er repræsenteret, var den rigtige beslutning, og at det nye
Trænerudvalg er på rette vej, og at det er og bliver en stor gevinst for det fremtidige arbejde i
region Midtjylland.
Det er derfor vigtigt, fortsat at fokusere på arbejdet i udvalget og ikke mindst samarbejdet og
koordineringen med Regionsledelsen.

Uddannelse af nye instruktører
DRK’s nye Basisinstruktøruddannelse er startet, og har været en succes.
De certificerede instruktører har tilført ny ”energi” til vores træningspladser.
DRK har kun planlagt et kursus i 2019 med plads til 30 kursister.
Vi har i Midtjylland 4 med på kurset.
DRK planlægger overbygningsmoduler i 2019 til basisuddannelsen.
Der planlægges 2 et dags kurser for markprøveinstruktører.
DRKs Sporudvalg har planlagt følgende kurser, 2 Spor 1, 1 Spor 2,
1 Stifinderkursus og 1 Prøvelederkursus.
Breddeudvalgets planer for 2019 er, 1 overbygningsweekend i nosework, 1 hold i grundliggende
nosework samt i samarbejde med TU at udbyde 1-2 moduler i familiehundetræning.
Som det fremgår, er der mange muligheder uddannelse/efteruddannelse i DRK, MEN har vi
i regionen medlemmer, der vil påtage sig opgaven som instruktør? Hvis ”ja” hvordan får vi fat i
dem?
Regionsledelsen vil indstille til alle regionens medlemmer, at de aktivt forsøge, at finde kandidater
til nye instruktører og måske tænker, ”det kunne jeg godt tænke mig”.
Det er regionsledelsens indstilling, at alle nuværende instruktører samt ”kvalificerede føl” skal
have mulighed for, at komme på relevante kurser.
Det er vigtigt for DRK at vores instruktører til enhver tid er opkvalificerede i forhold til den sidste
nye viden inden for træningsprincipper, for at fastholde og udvikle klubbens træningsstrategier.
Dette er også yderst vigtigt i den tiltagende konkurrence fra lignende tilbud udenfor klubben.

Prøve/skueledere/hjælpere til vores arrangementer
Regionen besluttede i 2015, at kursister på vores markprøvehold skal melde sig som hjælper til
mindst en af vores planlagte prøver.
Formålet hermed var:
- At skaffe hjælpere til regionens markprøver og skuer, men ikke
mindst give nye medlemmer, der ikke har været på markprøve eller
skue, indsigt i klublivet, og hvad det vil sige, at gå på markprøve.
Regionsledelsen vil fortsætte ordningen i 2019, men vil forsøge, at få mere struktur på ordningen.
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Ligesom det er svært, at skaffe hjælpere til er det også svært, at skaffe prøve/skueledere til vores
arrangementer. Vi skal også her fokusere på uddannelse/træning af nye emner, der vi hjælpe
regionen og DRK med at afholde de mange arrangementer i løbet af året.
Antallet af arrangementer i DRK-regi (B/C-prøver, Spor, Udstillinger/Skuer) er ca. 140 plus Aprøver, der ikke er planlagt pt. For at afvikle disse arrangementer skal der bruges minimum 3.000
frivillige.
I region Midtjylland har vi 9 arrangementer + sporprøver, der betyder at vi skal bruge ca. 200
frivillige hjælpere.

Dommeremner/ Mentorordning
Ligesom vi mangler hjælpere og prøve/skueledere, er dommere også en mangel vare i hele DRK.
Regionsledelsen vil i 2019 fokusere på dette og forsøge aktivt at få flere til, at melde sig til sig til
C – prøve dommeruddannelserne. Dette skal blandt andet ske ved en Mentorordning.

Planlagte arrangementer i regionen 2019

Datoer i 2019

Arrangement/sted

10. marts

C prøve Sandfelt Vestergård

16. marts

Vinterskue, brugsprøve og øjenlysning i Østerfjends Hallen i Mønsted

28. april

B- prøve

26. maj

Trippel arrangement

19. juli

DRK 60 års Jubilæums arrangement

20. juli

DRK 60 års Jubilæums arrangement

21. juli

DRK 60 års Jubilæums arrangement

31. aug.

Trippel arrangement

5. oktober

UWT uden vinderklasse i Borris
Derudover skal følgende afholdes:
Hjælperdag, Trænerårsmøde, samt et endnu ukendt antal sporprøver
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Andet.
Til sommer bliver der afholdt et stort 60 års jubilæumsarrangement i regi af DRK og vi står her i
regionen med terrænvært fordelen. Prøven bliver afholdt i terrænet ved Karup, og vi har brug for
alle der har mulighed for at give en hånd med ved dette arrangement.
Så benyt muligheden for at være en del af et stort fællesskab, hvor alle de gode oplevelser står i
kø.
I år har vi hele 10 medlemmer med 25 års jubilæum, der skal fejres
Dette var så den mundtlige beretning og den overgår hermed til jeres kommentarer.
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