ÅRSBERETNING 2016
Årsberetning fra Raceledelsen (RL) for Golden retriever 2016.
RL for Golden retriever bestod ved årets start af 5 medlemmer og to suppleanter og havde konstitueret
sig som følgende:
Formand: Joe Sven Christensen
Næstformand: Tina Hansen
Kasserer: Birger Knudsen
Sekretær: Laila Ager
Medlem: Tommy Petersen
1. Supplant: Bettina Holkgaard Christensen
2. Supplant: Anette Damm
I starten af august 2016 valgte Joe at fratræde posten som formand, hvorefter RL konstitueret sig som følgende:
Formand: Tina Hansen
Næstformand: Tommy Petersen
Kasserer: Birger Knudsen
Sekretær: Laila Ager
Medlem: Joe Sven Christensen
1. Supplant: Bettina Holkgaard Christensen
2. Supplant: Anette Damm
I slutningen af januar 2017 valgte Birger og Anette at trække sig som henholdsvis Kasserer og 2. suppleant, hvorefter
RL og TMU konstitueret sig som følgende:
Formand: Tina Hansen
Næstformand: Betina H. Christensen
Kasserer: Tommy Petersen
Sekretær: Laila Ager
Medlem: Joe Christensen
1. Supplant: ingen
2. Supplant: ingen
Trænings- og markprøveudvalget:
Formand: Joe Christensen
Medlem: Tina Hansen
Medlem: Tommy Petersen
Møder:
RL har i 2016 afholdt 6 møder. De 4 på Skype, 1 på Fjeldsted kro og 1 hos Anette Damm. Der har også været afholdt
2 møder mellem racerne og DRK’s bestyrelse, samt RL har haft 1 møde med DRK’s bestyrelse.
Medlemstal:
Ved årsskiftet 2016/2017 var der i alt 4795 medlemmer i DRK, i forhold til 4720 ved årsskiftet 2015/2016 – en
forøgelse på 75, af disse har 1053 af medlemmerne tilhørsforhold til Golden retriever i forhold til 1029 sidste år – en
forøgelse på 24 medlemmer.
RL håber, ved det høje aktivitetsniveau vi har, at øge interessen for at være aktiv med sin golden, så vi får flere
medlemmer og samtidig fastholder de ”gamle” medlemmer. RL vil gerne opfordre alle opdrættere til at bruge
hvalpetilbudspakkerne fra DRK, da det er en god måde at få startet interessen hos hvalpekøberne.

Stambogsføringer:
I 2016 er der blevet stambogsført 1137 goldens, et plus på 56 hunde i forhold til sidste år, hvor der var 1081
stambogsførte goldens.
I 2016 er der blevet importeret/overført 25 hunde, hvilket er det samme antal som i 2015, hvor der også blev
importeret/overført 25 goldens.
Arbejdet i 2016:
Arbejdet i 2016 har været, syntes jeg, meget turbulent med mange opgaver, såsom at få samarbejdet til at fungere
mellem DRK’s bestyrelse og Raceledelsen for Golden retriever, at få samarbejdsaftalen mellem DRK og racen
underskrevet, Nordisk Mesterskab udtagelser, holdsammensætning og evaluering, omkonstituering af Raceledelsen,
omkonstituering af Sundhedsudvalget, at få Sundhedsudvalget op at køre, Dispensationsansøgninger vedr.
stambogsføring af hvalpekuld, samt at få alle vores aktiviteter til at køre. Vi valgt at aflyse den planlagte
træningsweekend i foråret 2016, da vores kalender blev for presset.
Årets aktiviteter:
Der er afholdt vinter træning i Hønning
1 mentalbeskrivelse i Jylland
4 WT incl uofficiel hold DM og uofficiel individuel DM, 1 på Sjælland og 3 i Jylland
3 Kvalifikationsprøver, 1 på Sjælland og 2 i Jylland
2 B-prøver, 1 på Sjælland og 1 i Jylland
2 Udstillinger, 1 på Sjælland og 1 i Jylland
Tripplearrangement på begge sider af Storebælt.
Racedyst i DJU med deltagelse af de to hold, som blev etableret på tripplearrangementerne.
3 Udtagelsestræninger til NM, 1 på Sjælland og 2 i Jylland
2 vinder A prøver – Juellund og Egebjerggård
1 åben A prøver – Agerup

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle de mennesker der i 2016 har lavet et stykke
frivilligt arbejde for vores race. Uden jer var det ikke muligt at, have så mange aktiviteter.
Formand for raceledelsen for golden retriever
Tina Hansen

