ÅRSBERETNING 2015
Årsberetning for golden raceledelsen 2015

RL for golden retriever bestod ved årets start af 5 medlemmer og to suppleanter og havde konstitueret sig
som følgende:
Formand: Laila Ager
Næstformand: Joe Sven Christensen
Kasserer: Birger Knudsen
Sekretær: Jeanette Fiilskov
Medlem: Palle Ingemann
1. supl. Tina Hansen
2. supl. Bettina Holkgaard Christensen
Palle Ingemann valgte at udtræde af raceledelsen, hvormed Tina Hansen indtrådte i RL på hans plads,
dermed blev Betina Holkgaard Christensen 1 supl.

Møder:
RL har i 2015 afholdt 5 møder. De 2 på Skype og 3 i Fraugde. Møderne på Skype sparer RL for en del
omkostninger og bruges så snart vi har mulighed for det.
Medlemstal:
Ved årsskiftet 2015/16 var der i alt 4720 medlemmer i DRK i forhold til 4599 sidste år ‐ en forøgelse på 121,
af disse har 1029 af medlemmerne har tilhørsforhold til golden retriever i forhold til 1004 sidste år ‐ altså
en lille forøgelse på 25 medlemmer
RL håber, at øge interessen for at være aktiv med sin golden og på den måde fastholde nogle af de
medlemmer, som har tilhørsforhold til golden retriever. Vi kan kun opfordre jer som opdrættere til at bruge
hvalpetilbudspakkerne fra DRK, og på denne måde få startet interessen hos hvalpekøberene.

Stambogsføringer:
I 2015 er der blevet stambogsført 1081 goldens, et plus på 80 hunde i forhold til sidste år. I 2015 var der 25
importer, et lille fald på 14 hunde i forhold til 2014 –dog skal det siges at tallet har lagt stabilt omkring 30
hunde i mange år.
Arbejdet i 2015:
Arbejdet i 2015 har kun været lidt mærket af at vi igen har mistet medlemmer undervejs. Suppleanterne er
med på vores møder og er normalt med til at løfte nogle af de mange opgaver vi har i RL. Vi har desuden i

RL, flere af os i hvert fald, haft brug for en periode hvor vi kørte på nedsat arbejdsbyrde, grundet personlige
forhold.
Vores ideer om samarbejde med flatcoated, måtte vi desværre opsige, da flat kun ville sørge for personale
til en del af vores prøver (den officielle del), hvilket så ville medføre at vi alligevel skulle ud og skaffe
prøveledere og hjælpere, og dermed forsvandt fordelen og årsagen til at samarbejdet kom op at stå.

Årets aktiviteter:
Ligesom de foregående år er der afholdt:
1 mentalbeskrivelse
3 WT‐med holdudtagelse til NM
Forårsarrangement arrangement med markprøve B, kvalifikations prøve og udstilling er blevet afholdt i
Jylland
I juni var der tripplearrangement på begge sider af Storebælt.
I juli var der igen racedyst i DJU med deltagelse af de to hold, som blev etableret på tripple
arrangementerne.
Der er afholdt vinter træning i Hønning
I august var der NM i Sorø. Ingen top placeringer til de danske hold, men Danmark 1 (Gleen Mhor's Mia,
Fører: Dorte Klarskov Mahler, Tanjin Gismo, Fører: Morten Rasmussen, Gleen Mhor's Jack The Ripper,
Fører: Kurt Vium) kom ind på en 5 plads, og individuelt blev Morten Rasmussen med Tanjin Gismo WT nr 5
– tillykke med det!
Efterårsarrangementet blev vanen tro afholdt på Midtsjælland i forbindelse med NM, udstilling, markprøve
B og kvalifikations prøve.
1 vinder A‐prøve‐ Egebjerggård og to åben A‐prøver i Holsted og Agerup.
1 trimmekursus i Jylland, en stor tak til Gitte Sjælland og Inge Nygård for deres arbejde!

I år har Claus Kristensen opnået resultater lidt ud over det sædvanlige med Gleen Mhor’s Niko, tillykke med
din nye danske brugschampion!

Derudover har vi fået 3 nye DKCH, 5 DKCH(U), og 1 KLBCH, disse kommer vi til senere
SUNDHEDSUDVALG
Fire personer har meldt sig til at lave et stykke frivilligt arbejder for racen, det takker vi dem for. Det er Ulla
Pedersen, Hanne Mårtonsson, og Flemming Nørregaard, og Annelise Johansen der har haft deres første
møde i dag.

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de mennesker der i 2015 har lavet et stykke
frivilligt arbejde i vores race.
En speciel tak til dig Lisbeth, fordi du altid er der for at give en hånd med
Det kræver et stort stykke arbejde at arrangere alle vores prøver, udstillinger, mentalbeskrivelser og
trimmekurser og også på dagen for disse arrangementer er der mange opgaver der skal løses. Mange har
også bidraget med meget administrativt arbejde, det være sig regnskab, hjemmeside, hvalpelister,
bogprojekt og meget andet. Der er også nogle medlemmer som har taget til udlandet og repræsenteret
Danmark og på den måde gjort noget godt for vores race. Alle disse mennesker fortjener en stor tak for
deres indsats og jeg håber at endnu flere vil melde sig under fanen i 2016.
Formand for raceledelsen for golden retriever
Laila Ager

Planer for 2015:
I 2015 vil RL afholde alle de arrangementer som er blevet en tradition i vores race:
27‐02‐2016 ‐ Officiel WT, Kulsø udtagelse til NM 2016
12‐13/03‐2016 ‐ Træningsdage
19‐03‐2016 – Officiel WT, Nordsjælland, udtagelse NM 2016
23‐04‐2016 – Forårsudstilling Vonge, Jylland, Frank Kane
24‐04‐2016 – Forårsmarkprøve B, Kval. Prøve, Kulsø
08‐05‐2016 – Kval. Prøve region Nordjylland Astrup
21‐05‐2016 ‐ Tripel arrangement Jylland (Bække) og Sjælland (Nordsjælland)
14‐16/05 ‐2016 – Træningsweekend på Sjælland
11‐06‐2016 ‐ Off. WT, og uofficielt individuelt DM, Dons ved Kolding
12‐06‐2016 – Officiel WT og uofficielt hold DM, Dons ved Kolding
13‐14/08‐2016 NM 2016 Finland‐ Hold/individuelt
20‐08‐2016 Efterårsudstilling på Sjælland, Antoni Lopez Noguera
28‐08‐2016 Efterårsmarkprøve B, kval.prøve, Nordsjælland

Vi satser på afholdelse af trimmekurser på begge sider af bæltet.
Vi arbejder på at få indført et par nye titler Junior klub champion og Veteran Klub Champion.

Året der gik
Tmu, bestod fra året start af Birger Knudsen, Palle Ingeman, Dorthe Vestergård og Joe
Christensen. Da palle Ingeman ønskede at udtræde af raceledelsen og Tmu, overtog Tina
Hansen hans plads i Tmu

Mark prøver og wt.
I år har vi haft 2 B prøver, 3wt, 3 kvalifikations prøver,2 Åben A og en vinder A. Vi har haft
god opbakning til vores prøver med deltagelse fra de Nordiske nabolande
Vi var desværre nød til at aflyse en vinder a prøve og to wt.

Nordisk mesterskab for golden
I år var det Danmarks tur til at holde nordisk mesterskab det blev afholdt i lange lyng ved
Sorø, der var deltagere fra alle de nordiske lande om aften efter wt’en, var der fest middag
og præmie uddeling. Sverige vandt for 2 år i træk Norge 2 og Finland 3
Bedste Danske hold blev nr 5
Stor tak til alle der hjalp

Tripple
Igen i år havde vi fået lov til at afholde vores tripple arrangement (skue, wt og Dju´s
apporteringsprøve hos Else i Dianalund med Johnny Axelgaard som prøveleder. I Jylland
blev det afholdt på Randers Kasernes gamle øvelse terræn med Dorthe Vestergård som
prøveleder

Træning
Igen i år havde vi træning i Sydjylland med Henrik Vilendal, Petra Soons og Annette Pimpl
som træner. Et vel besøgt arrangement hvor der blev trænet hund, men der var også tid til at
være sociale. Der var også mulighed for at lære at trimme og klippe hund med hjælp fra
Maria Lindegård
Birger har haft holdtræning i Hørning plantage

Begrænsning af vildt på vores prøver
Der har været 2 møder med Drks bestyrelse og mark prøve udvalg om begrænsning af vildt
på vores B prøver, hvor Racens holdning har været, så lidt vildt på vores B prøver som
muligt

Ny Campingnon
Goldens har fået en ny DKBRCH Glen Morhor´s Nikon tillykke til Klaus
Stor tak til Dommer prøveleder hjælper og Træner som hjalp os i 2015

2016
Der er Raceledelsen og Tmu’s holdning at opretholde det aktivitets niveau som vi havde
2015

