ÅRSBERETNING 2017
Årsberetning fra Raceledelsen (RL) for Golden retriever 2017.
RL for Golden retriever bestod ved årets start af 5 medlemmer og to suppleanter og havde konstitueret sig
som følgende:
Formand: Tina Hansen, næstformand: Bettina Christensen, kasserer: Tommy Petersen, sekretær: Maria
Lindegaard, medlem: Marlene Birkebæk, 1. suppleant: Karin Knudsen 2. suppleant: Rikke Andersen
Ved RLs første møde d. 9/3 valgte Marlene Birkebæk at trække sig, af personlige årsager og Karin Knudsen
trådte ind på Marlenes plads som medlem og Rikke Andersen blev 1. suppleant.
I januar 2018 valgte Karin Knudsen at trække sig da hun ikke følte hun kunne bidrage med det hun synes
hun skulle i arbejdet. Rikke Andersen skulle så træde ind på Karins plads, men Rikke er pt. på barsel. Det
betyder at RL fortsætter med de samme poster som ved første konstituering, men uden et menigt medlem
og suppleanter.
I 2017 er Trænings- og markprøveudvalget blevet udvidet med endnu et medlem, Kurt Vium og består nu af
følgende:
Formand: Joe Christensen, medlemmer: Tina Hansen, Palle Ingemann og Kurt Vium.
I 2017 er også vores Sundhedsudvalg blevet udvidet med endnu et medlem, Gunilla Penzien, og består nu
af følgende:
Formand: Annelise Johansen, sekretær Ulla Pedersen, medlemmer: Gunilla Penzien og Maria Lindegaard.
Udstillingudvalget: Medlemmerne af vores udstillingsudvalg, Bettina H. Christensen, Laila Ager og Annette
Damm har valgt at stoppe ved årsmødet, en stor tak til jer for jeres arbejde igennem årene. RL har fået
sammensat et nyt hold medlemmer i udvalget, som for nyligt er gået i gang med årets opgaver. Det nye
udvalg består af:
Formand Marianne Skøtt Jespersen, sekretær Frederik Kien Hansen og medlemmer Marlene Birkebæk og
Rikke Andersen, hjertelig velkommen til jer alle 4, vi glæder os til vores fremtidige samarbejde.
NM-udvalget: Har i 2017 mest været en arbejdsgruppe, med et formål: at få nedskrevet et regelsæt til
udtagelserne til Nordisk Mesterskab. Dette arbejde er nu slut, og vi har et gennemarbejdet regelsæt. Da
dette arbejde var slut, valgte Claus Kristensen at trække sig fra gruppen. Derfor består udvalget nu af
følgende medlemmer:
Tina Seligman, Maria Glamsø og Morten Rasmussen.
Møder:
RL har i 2017 afholdt 9 møder. De 6 på Skype, 2 i Fraugde og 1 hos Maria Lindegaard Der har også været
afholdt 3 møder mellem de fem racer, samt 1 møde mellem racerne og DRK’s bestyrelse. Møderne mellem
de fem racer har været meget givtige og nye ideer er blevet vendt og drøftet. Mødet mellem racerne og

DRK var meget positivt og RL tror på at samarbejdet med DRK fremover bliver præget af åbenhed og god
kommunikation.
Medlemstal:
Ved årsskiftet 2017/2018 var der i alt 4688 medlemmer i DRK, i forhold til 4795 ved årsskiftet 2016/2017 –
en nedgang på 107, af disse har 987 af medlemmerne tilhørsforhold til Golden retriever i forhold til 1053
sidste år – en nedgang på 66 medlemmer.
Stambogsføringer:
I 2017 er der blevet stambogsført 1028 goldens, et fald på 109 hunde i forhold til sidste år, hvor der var
1137 stambogsførte goldens.
I 2017 er der blevet importeret/overført 38 hunde, en stigning på 13 hunde, da der blev
importeret/overført 25 goldens i 2016.
Arbejdet i 2017:
Arbejdet i 2017 har båret præg af rigtig mange arrangementer i det første halvår, hvor vi også skulle finde
ud af hvordan mange af opgaverne skulle løses, da vi alle var/er ret nye i opgaven at side i Raceledelsen.
Samt opstart og fornyelse i udvalg, samt meget korrespondance mellem racerne, DRK og DKK.
Vi havde planlagt et medlemsmøde med Gunnar Gram vedrørende Gentest, Baggrund og faldgruber, dette
blev vi nød til at aflyse på grund af for få tilmeldinger, super ærgerligt!
Vi havde også planlagt en træningsweekend i maj 2017, men da der var ikke budgetlagt med en
træningsweekend og de først udmeldte træner var for dyre, prøvede vi alligevel at stable en
træningsweekend på benene, med træner her fra Danmark. Desværre var tilmeldingen heller ikke stor nok
til at dette, og kunne ikke hænge sammen økonomisk, derfor måtte vi også aflyse denne, igen super
ærgerligt!
Vi havde planlagt en dobbelt WT weekend 10-11 juni, med uofficiel DM den ene dag og uofficiel Hold DM
den anden. Men det var helt umuligt for os at få prøveledere og dommere til to dage lige efter hinanden, så
vi blev nød til at ændre på planerne. Vi arrangeret wt + uofficielt DM + uofficiel Hold DM på en og samme
dag! Det blev en succes, men dog blev dagen lidt for lang.
Raceledelsen har også haft stort fokus på økonomi i 2017, et ønske fra årsmødet de to foregående år.
Vi har også haft kommunikation med det ny nedsatte NM-udvalg henover året for at få fastsat
udtagelseskriterier for de næste 4 år og som nu er på plads. Der arbejdes på højtryk for at få info ud til
medlemmerne.
Hjemmesiden har drillet os en del, især betalingsmodullet. I december blev en enig Raceledelse enige om,
at spørge Birger Knudsen om hjælp, det svarede Birger heldigvis ja til og gik i gang med det samme, både
med at få hjemmesiden opdateret med alt det vi ikke havde nået i årets løb samt at få betalingsmodullet til
at virke igen, en stor tak til Birger for dette store arbejde!

2017 har også budt på sager vedrørende de nye etiske anbefalinger, særligt den anbefaling der omhandler
parring mellem to individer hvor den ene part er testet bærer af en PRA form og den anden ikke testet. RL
og SU har ikke afsluttet kommunikationen med DKK om dette emne endnu.
Det har været endnu et år hvor det har været tydeligt at det er vigtigt med en fuldtallig raceledelse og
uddelegering af nogle af opgaverne til udvalg og medlemmer.

Årets aktiviteter:
Der er afholdt vinter træning i Hønning
3 WT-er incl. uofficielt hold DM og uofficiel individuel DM
2 Kvalifikationsprøver
2 B-prøver
3 Udstillinger
Tripel-arrangement på begge sider af Storebælt.
Racedyst i DJU med deltagelse af de to hold, som blev etableret på tripel-arrangementerne.
3 A prøver 2 åben og 1 vinder.
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke alle de mennesker der frivilligt laver et stykke arbejde i golden regi
henover året. Ingen nævnt ingen glemt, men i skal alle vide at jeres indsats, stor som lille, er så meget
værdsat. Samtidig vil jeg også komme med et lille opråb. Det bliver sværere og sværere at få folk til at gøre
et stykke arbejde. Så mit håb er, at der i 2018 vil være flere som enten siger ja når de bliver spurgt eller selv
tilbyder deres hjælp. For hvis alle gav en hånd med blev det hele lidt lettere.
En stor tak skal også lyde til vores sponsorer Petcare, Gilpa , Dummyshoppen og Petshoppen som igen i år
har leveret flotte præmier til deltagerne på vores arrangementer.
Så på raceledelsens vegne tak for 2017 og vi ses igen derude i 2018.

