Årsberetning Udstillings udvalget.
I Januar 2018 blev alle UU´s kommende medlemmer kontaktet af RL, som ønskede at sammensætte et nyt
team, som skulle fungere, som et nyt UU efter den kommende general forsamling.
Vi medlemmer mødtes hos Marianne Skjøtt Jespersen i Middelfart for at lære hinanden lidt at kende, men
ikke mindst at få en forventnings afstemning.
Efter general forsamlingen kunne det nye udstillings udvalg konstituere sig, som flg.
Formand: Marianne Skjøtt Jespersen, Sekretær: Frederik Kien Hansen, Marlene Birkebæk & Rikke
Andersen.
Kort efter konstitueringen indtrådte Maria Lindegaard, som repræsentant for RL.
Vi havde en stor opgave at klare da årets første udstilling var i April i Vonge og vi ville gerne have alt klappet
og klar. Derudover havde vi, som en af de første ting besluttet at der fremover skulle der være nogle flere
præmier på raceledelsens udstillinger. Efter kontakt til en masse sponsorer var vi overvældet over
interessen for at støtte udstillingerne og derfor var det lidt overvældende med gaver i 2018.
21/4 havde vi så udstillingen i Vonge. Dommer var Sue Jolly, GB og havde 75 hunde til bedømmelse.
Kort efter forårs udstillingen, blev Marlene optaget på en ny uddannelse og måtte desværre forlade UU
igen. Marlene bidrager stadig til UU´s arbejde i det omfang hun kan og det er vi glade for.
Heidi Jensen tiltrådte så i stedet for og sammen med resten af UU, skulle forårsudstillingen evalueres, samt
have justeret vores visioner for UU. Det gav også anledning til en omkonstituering af udvalget da Frederik
havde meddelt han ville stoppe i UU efter vores efterårs udstilling i Tolstrup. Derefter så UU således ud:
Formand: Rikke Andersen, Sekretær: Heidi Jensen, Medlemmer: Marianne Skjøtt Jespersen & Maria
Lindegaard.
Planlægningen var på ny skudt i gang i form at et nyt tiltag og klargøring af racens første dobbelt udstilling.
Tolstrup var vært ved racens efterårs udstilling og en dobbelt udstilling af slagsen.
Ikke mindre end 145 goldens var tilmeldte totalt på dagen hvor de 2 engelske dommere dømte.
Freda Garget & Sue Loach. En fantastisk dag med veloplagte udstillere. Det var også her vi havde mulighed
for at hylde en ny DK(j)CH. Gunilla Penzien golden Crack of dawn a lovely surprise. Efter at have vundet sit 3
og sidste certifikat på DKK udstilling er den nu dansk champion med en 1. præmie på Åben A.
Vi ønsker et UU, som kan tage ansvaret, men løfte opgaverne i fællesskab med medlemmerne.
Mange medlemmer vil gerne bidrage, men ønsker ikke sidde i et udvalg. Derfor vil vi i 2019 have et nyt
tiltag. Kort før diverse udstillinger vil vi offentliggøre en to-do liste. FX hjælpe med opsætning af ringe, Lave
kaffe, rydde op osv.
Vi vil mindst 1 gang årligt være vært ved et arrangement og her vil vi selvfølgelig gerne have forslag fra
medlemmerne løbende.
Vi har fået sponsoreret placeringsskilte af flg. Kenneler: Fabray, Gembæk & Golden Supreme. De vil komme
i brug til forårsudstillingen. Her vil vi også sørge for sponsorater, som vi kan fordele på ALLE placeringer.
Vi har for udvalget fået lavet en facebook side hvor vi også holder medlemmerne opdateret om nye tiltag.
Vi har afskaffet præmie båndene, som på DKK udstillingerne. Genindført BIR/BIM Brugshund. Indkøbt
rosetter til Certifikat & res. Certifikat vinderne. Raceledelsen udlodder en præmie, som kan vindes på
forårsudstillingerne af de tilmeldte hunde. Vi vil så vidt muligt have en stand på udstillingerne.
Vi vil prioritere reklame & pr i højere grad i håb om flere deltagende medlemmer.

2019:
Året startede ud med at vi bød endnu et medlem velkommen i udvalget. Søren Grindsted.
11. januar var UU vært ved anatomi seminar med foredragsholder Filip Johnson. Vi håbede på mindst 30
ville deltage, men blev hurtigt klar over at seminaret ikke kun tiltalte golden medlemmer, men også fra
andre apporterende racer og eksteriør dommere for golden retrievere. Vi endte på intet mindre end 58
deltagere.
20. April Afholder vi forårsudstilling i Bække v/Vejen. Vi har inviteret Lindsey Dunbar & Jan Neilson fra
Skotland. Sidstnævnte har aldrig dømt udenfor Storbritannien før. Udstillingsleder er Sabine Warming.
Vi har flyttet forårsudstillingen fra Vonge til Bække. Bække ligger bedre og har et noget højere service og
udbuds niveau, som vi håber, vil gavne medlemmerne.
Det er en dobbelt udstilling og efter den er afholdt vil UU evaluere om vi fremadrettet skal have 3
udstillinger i året og isåfald i forbindelse med forårs eller efterårsudstillingerne.
24. August Afholdes der efterårs udstilling i Tolstrup på Sjælland. Som dommer har vi inviteret Orlagh
Murray fra Irland.
Vi arbejder også allerede på et arrangement til 2020 i form af handling /trimme kursus. Mere vil følge på
facebook og hjemmesiden.

Sidst men ikke mindst. Tusind tak til alle medlemmer for at tage så godt imod det nye UU og vores nye
ideer. Det har lettet arbejdet og givet mod på meget mere.
På Udstillings udvalgets vegne
/Rikke Andersen
Formand

