Årsrapport 2014 raseråd CBR
Raserådet har i 2014 bestått av leder Margunn Tvedten, Iris B. Idland og Mirjam Nerstad. Mirjam går
ut av raserådet i 2014 og vi takker for innsatsen. Raserådet har hatt 2 møter og ellers holdt kontakten
på telefon og e-post. Rådet deltok på kontaktmøte med styret og avdelingene, oppdretterseminar
der vi bl.a. holdt innlegg om mentalbeskrivelse og drektighet. Raserådet deltok videre på NRK’s stand
på Vilmarksmessen og på Dogs for All. Kristi himmelfartshelgen ble det arrangert kreativt
chesapeaketreff med jakt,- utstillings, - viltspor –og agilitytrening samt at det ble avholdt
kvalifiseringsprøve.
Som et ledd i arbeidet med RAS ble det gjennomført MH - beskrivelse i Mjølby Brukshundklubb i
april.
Pinsetreffet
6 chesapeake deltok med gode resultater på første offisielle WT. Vinner av Waterlovers vandrepokal
gikk i 2014 til Aquamanda’s Really Blonde for beste unghund utstilling og WT.
Mesterskapshelgen
Det deltok ches i alle klasser og det ble oppnådd gode resultater.
Norske redningshunder
I Norske redningshunder er det i 2014 oppnådd følgende resultater:
Aquamanda’s Petra og Aquamanda’s Pluto med A-godkjenning sommer, Aquamanda’s Olivia
regodkjenning sommer og godkjenning ruin. Aquamanda’s Spinnvill med B-godkjenning sommer og
Aquamanda’s Ronja med B-godkjenning sommer.
Utstilling
18 hunder har på 17 utstillinger deltatt 29 ganger og oppnådd 18 CK, 12 Cert og 3 Cacib. Minst 4
hunder har oppnådd krav til championat: Aquamanda’s Really Blonde, Aquamanda’s Sherlock
Holmes, Aquamanda’s «Didi» og Pondholow Sierra Nevada. Aquamanda’s «Junior» ble kvalifisert til
championat.
Aquamanda’s Doffen ble NV-14 og NordV - 14.
Jaktprøveresultater
B – prøver: 3 hunder har startet 9 ganger og oppnådd 2x1 BK, 2x2BK og 1x3 AK, dvs. over 50 %
premiering. Jaktchampion Beauty?
Workingtest
5 hunder har startet 8 ganger, alle klasser er representert.
Import/eksport
Det ble i 2014 født 2 kull med totalt 12 valper hvorav en er eksportert til Sverige. En valp er importert
fra Danmark.
Helse
4 nye HD-undersøkelser med A eller B. 4 AA-undersøkelser, alle A. 4 øyelysninger, alle ua.
Planer for 2015
I forbindelse med pinsetreffet, er det planlagt jakttrening, rallylydighet og sosialt treff.

