TMU møde torsdag d. 27. maj 2017 kl 18.00
Deltager: Kurt Vium, Palle Ingemann, Joe Christensen og Tina Hansen. Kurt Vium forlod mødet kl. 19.25.
Mødet sluttet kl. 20.00.
Referant: Tina Hansen

Deadline til indsendelse af workingtestresultater for at komme til NM: 1. maj 2017. Resultater sendes til Joe
Christensen, krongaard19@live.dk
Træningsdage, 1 dag øst for Storebælt, 1 dag vest for Storebælt. Vi afventer til vi ved hvem der gerne vil og
kan komme med, for at finde ud af hvilke dage der passer deltager bedst.
Status WT’er 10 – 11/6 – 2017:



D. 10/6-17, lørdag er Allan Hansen Prøveleder og Charlotte Rasmussen Prøvelederassistent, Region
Sydsjælland.
Måske skal vi kun holde det hele på 1 dag? Palle og Tina laver en beskrivelse af hvordan det hele,
Officiel WT + Uofficiel Individuel DM + Uofficiel Hold DM, kan afholdes på en dag. Det skal være om
lørdage, så har man stadig en weekenddag fri til andet, samt vi er overbevist om at flere vil deltage,
da det kun er en dag der skal bruges, og man stadig kan holde noget weekend. Besked til Tommy
om at ændre teksten på hjemmesiden, til at dette kun holdes om lørdagen, og nærmer oplysninger
kommer snareste.

Kalender 2018:
WT marts 2018
Udstilling slutningen af april 2018
B – prøve slutningen af april 2018
Træningsweekend ?
Trippelarrangement 23 -24 juni 2018
WT 9 juni 2018 uofficiel individuel + uofficiel hold DM
Udstilling slutningen af august 2018
B - prøve slutningen af august 2018
WT midt i september 2018
A-prøver 2017: Vi arbejder på datoer på til prøvesæsonen.
Status på vores første åben A-prøve på Gavnø: Vi har fået ros på vores åben a-prøve på Gavnø vi holdte i
januar 2017, der blev skudt ca 130 haner, prøvehundene hentede ca halvdelen af fuglene, og Skytterne var
glade for det gode hundearbejde de så.

