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Fællesmøde 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 21.01.2018 Garnisionen, Ringsted 

 

Deltager: Martin , Frede, Janni, Christoffer, Anne Grethe, Lene, Vibeke, Sanne, Tina, 

Palle, Søren, Kirsten, Ulla, Maiken, Susanne, Merethe. 

 

Kreds 23, 11, 21, 02, 07, 01, 31 

HB: Henrik, Carsten, Pernille, Svend 

HBSUP: Uli, Rikke 

 

1. CH/HF byder velkommen, præsentation af deltagerne. 

Referat gennemgået fra sidste år. Avlsgodkendelse, rettet til. Udvalgsstruktur på 

plads. Eksteriør udvalget og opdrætter udvalg. Godkendelser i DKK på plads.  

 

2. CH/2017 Hvad er der sket:  

Nyt avlsgodkendelsessystem godkendt af DKK, det land i verdenen (bortset fra 

Tyskland) som har bedst kontrol med vores avl og opdræt. Skabt ro omkring 

rottweileren i Danmark og DKK.  

 

Nye regler for deltagelse i Brugshundeklassen, deltagelse hvis man har 

Avlsgodkendelse og Færdselsprøve. Dommerseminar i går gav dialog omkring 

dette og standard/type for Rottweileren. Sikre at rottweileren er en rottweiler og 

ikke en anden race hund. 

AK/Færdselsprøve kravet har betydet, at flere hunde stiller op og der bliver gjort 

mere med racen. 

 

Overordnet set et godt team work, hvor der ikke bruges så meget energi til 

brandslukning, men tid til at se fremad. Økonomien kører fornuftigt.  

 

3. RJ: 2017 et travlt år, BHR (RJ) har stået med meget selv, dog er der kommet nye 

kredse på banen til hjælp.  

PH ekspertpanel og Ipo ekspertpanel, nyt til folks rådighed. 

2 nye medlemmer som sekretær til hjælp på det praktiske, Anne Grethe Corvinius 

til prøveregistreringer, Jytte Meyer hjælp til det praktiske. Kan altid se på 

hundeweb og på facebook BHR side. 

 

DM 25-26. Maj 2019 

 

VM 2019 Styregruppe, Helle Karkov, Henrik Neuman, Martin Hasager, HF og 

RJ. Odense Atletik stadion, 18-20. september. Udtagelse April 2018 på Stadion. 

Til VM holdet, Træningsarrangementer, mentaltræning/ipotræning, 14 som har 

ansøgt om at være med. Andre er velkommen til også at ansøge. Dommere er 

valgt, Figurant brutto truppe, 7 stk. har alle takket ja. 

SPOR VM samtidig med i 2019. (Søgt om droner hos IFR til spor) 
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75 års Jubilæumsudstilling ugen før VM 

IFR Kongressen bliver samme weekend også i Odense 2019. 

 

Holdleder 2018, Brian Jakobsen 

 

4. CH/Dommerseminar. Internationalt dommer seminar, var udgangspunkt for 

seminariet. 138 slides blev gennemgået. Rottweileren er ikke en ”Schutzhund” 

iflg. FCI, det er en hyrdehund. Rottweilerens udvikling vist i ekstremer. 

Eksteriør dommere skal være ensartet og om muligt nogenlunde ens over 

verdenen. DKK dommer skal involveres. 

Dommere kan ikke gøre det alene, opdrætter skal også involveres, udbud og 

efterspørgsel. 20 år siden 80% af alle rottweiler boede i Vesteuropa, i dag er under 

40% i Europa. Hvordan sikre man, at den udvikler sig ens over hele verdenen. 

37% af den tyske produktion af rottweiler sælges uden for Europa. 

 

5. HF/Sund økonomi. Derfor efterlysning af højere aktivitetsniveau, fremadrettet 

laves underskudsgaranti. HB tilbyde en pose penge i sikkerhed til kredsene, så 

arrangementerne bliver afviklet. P.t har det været et problem med arrangementer. 

Skiftet økonomisystem, over til Economic, Winkas lukkes ned, vil gerne over på 

DKK system. 

Medlemstallet er rimelig stabil. Det har været svært at fortælle hvem der er 

medlemmer i kredsene pga. systemet. Det skulle nu gerne blive bedre.  

Kredsene ønsker medlemslister nu, så de kan indkalde til generalforsamlinger 

også selvom at listerne ikke viser hvem som har betalt for 2018. 

VIGTIGT! HB skal bruge referat og regnskaber fra ALLE kredse straks efter 

deres generalforsamling. 

E-mail er skiftet via IT system, de kredse som bruger en @rottweiler.dk skal skifte 

til noget andet, da dette ikke længere er muligt, derfor skift @rottweiler.dk til 

noget andet fremover. Ingen personer må fremad rettet bruge denne. Hellere ikke 

som kredse, da det kun må bruges på HB og udvalg og ikke personer. Konti vil på 

sigt blive lukket, så kredsene skal selv sørge for i løbet af året at få skiftet deres 

mail adresser. 

SC/ Mailsystem-kontakt til Svend, kasserer, skal/må kun gå via 

kassere@rottweiler.dk alt andet vil ikke blive besvaret. 

 

6. CH/IFR, 32 lande. Dagligdagen, tjek IFR’s hjemmeside. 

World Show - 2018 Argentina / IPO World Championship - 2018 Holland. World 

Show og FCI Show I 2019 – Kina. 

Danmark er en del af verdenen mht. Rottweilere og vi skal til at promoverer os 

bedre. 

Optagelseskrav for at blive medlem af IFR. Breading og mentalt. Store kultur 

forskelle, Europa struktureret i forhold til resten af verdenen.  

Kvalitet spørgeskema til IFR lande, viser DK, Belgien, Holland, Schweiz, Sverige 

og Finland, køre med højest kvalitets/krav til avl. Tyskland er ikke med i skema, 

da de først lige er kommet med igen. Hvorfor eksporterer vi så ikke? IFR fælles 

avlsformål/krav som muligt. 

En IFR dommer er suspenderet, for bestikkelse på udstillinger. Mere fokus på om 

en IPO 3 hund er en IPO 3 hund? 

 

mailto:kassere@rottweiler.dk
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7. Uli/6 udstillinger i 2017, ingen udstillinger Øst for Storebælt. Ishøj har glædeligt 

budt ind i år. HB / EU hjælper glædeligt med dommer/ringsekretær og gode råd. 

Byd endelig ind hos EU, både for i år og fremover. Minimum 6 udstillinger, 

dobbeltudstillinger tæller som 2 udstillinger. 

OBS!!! Mangler 2 personer til EU 

 

8. HF/Bemanding af IT-Ansvarlig. OBS!!! Mangler en frivillig. 

 

9. HF/Instruktør uddannelse er besluttet, med deltagelse af 2 fra hver kreds. Vægt på 

det mentale. Evt. se hvordan de andre racer gør. 1 modul pr. weekend i 

Schæferklubben. 

 

10. CH/JLPP er ikke blevet gennemført, da ændringer om avlsrestriktioner og 

brugsklasse i forvejen var en stor mundfuld hos DKK. 30% af den tyske 

population er bærer af JLPP, derfor vil vi gerne have det testet i DK. Vi ønsker det 

bliver registreret på stambogen. DKK efterlyser en underbygget argumentation. 

Norge/Sverige har fået det på deres stambog. 

 

11. CH/Anerkender man fælles i de nordiske lande hinandens mentaltest, Nordisk 

Kennel union med fælles accept og Scandinavian model.  

 

12. CH/Hvalpetest, JA HB ønsker dette, forsøger at rette op, det skal struktureres og 

udbasuner dagsordenen. Certifikater på hvalpene, hvis de skal sælges udenlands. 

Der skal laves et korps af testere og fortælles vigtigheden af testen skal belyses 

ude omkring. 

 

13. CH/Mentalbeskriver, DKK kører dette, mangler nye unge friske mennesker, 

endelig byd ind for uddannelse 2019. 2 klubber i DK med avlsrestriktioner, 

Broholmer og Rottweiler. Jo flere rottweiler mennesker som tester des bedre, folk 

som forstår racen. Henvendelse CH/HB. 

AK er udvidet i teamet via DKK, har 10 beskriver, men mangler rottweiler folk. 

 

FROKOST 

 

14. Arbejde i udvalg. 

 

BHR: Solgt Spor DM 2018 til kreds 21. Hvordan Anne Grethe kommer i gang. 

Afholdelse/offentliggørelse af prøver, sendes til bhr@rottweiler.dk 

Offentliggørelse skal ske senest 14 dage før på Hundeweb, det er ikke nok på 

kredsen hjemmeside. 

Nye Ipo regler, program, står på hjemmesiden.  

 

EU: Klub Cert, for nemt at blive klub Champion, forslag til HB 

Udstillingstrailer, genoptage materialeliste og ansøge HB 

Stikprøvevis v/udstillinger, 2-3 hunde pr udstilling 

Kommunikation mellem PL og Uli, fungerer ikke, internt problem, skal blive 

bedre. On-Line katalog, forsøgt testet, RKD vil fortsat gerne printe 

katalog/udskrift over udstillere. 

 

mailto:bhr@rottweiler.dk
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MT/Avl/Opdræt: Mange hunde tilmeldt mentalbeskriveler, så der holdes fortsat 

lukket for andre hunde. Kirsten står for tilmeldinger. De papirer som med sendes 

et godt link på DKK hvor man kan se hvordan det foregår. Hvis vacciner og 

forsikringer ikke medtages, kan man ikke stille og vil blive afvist til MT/AK på 

dagen. 

Opdrætterliste på hjemmesiden, kun opdrætter som er medlemmer af klubben, kan 

stå der. Hvalpelisten skal ligeledes opdateres. Alle stambogshunde uanset guld 

eller ej. Kan sendes ind til CH. 

Hvalpetestere skal op og kører igen og flere uddannet til testen. Hvad skal den 

bruges til og hvordan bliver den omsat, det arbejdes der videre med. 

 

Kredsene: Opdaterer mail/telefonnumre på hjemmesiden, skrive til webmaster, så 

bliver det opdateret. 

Kredskontingent, sendes på mail. 

Instruktør uddannelsen 

Gratis medlem det først halve år. Er alle velkommen med gratis medlemskab, eller 

kun nye hvalpekøbere, skal opdrætter være medlem? Hvordan trækker man nye 

medlemmer. Friste folk med gratis medlemskab det første halve år de trænere. 

Kommunikation, at blive bedre i kredsene, kommunikerer ud til medlemmerne via 

mail.  

 

15. Afslutning/opsummering. 

Vi savnede repræsentation fra adskillige kredse. Alt for mange kredse deltog ikke. 

Længere tid i udvalgene ønskes, måske flere fysiske møder, da klubbens økonomi 

er ganske fornuftig. 

Savner kredsenes deltagelse/forberedelse før mødet. 

Status over kredsene 

 

 

 


