TMU møde, torsdag d. 17. maj 2018 kl. 19.00
Deltager: Joe Christensen, Kurt Vium, Gitte Garrido og Tina Hansen.
Referat: Tina Hansen
Start kl. 19.00 slut 21.45

Punkter til dagsorden:
1. RKU kalender 2019: Skal vi fortsat have de aktiviteter vi har, ja det skal vi, vi skar ned sidste år, således vi nu
har 3 wt, 2 b-prøver, trippelarrangement og træningsweekend. Det er fortsat supersvært at skaffe dommere
og prøveledere. Dommereudvalget i DRK vil gerne sætte dommere på vores prøve, hvis vi melder datoer ind
senest d. 01/11-18 til vores prøver i 2019, det vil vi gerne have. Datoer til RKU:
05/02-2019:
Årsmøde, Sjælland
09/03-2019:
Officiel WT, Jylland
20/04-2019:
Forårsudstilling, Jylland
21/04-2019:
B-prøve, Kvalifikationsprøve, Jylland
17-19/05-2019:
Træningsweekend, Jylland
08/06-2019:
Officiel WT, uofficiel Hold DM, Sjælland
23/06-2019:
Trippelarrangement, Jylland + Sjælland
27/07-2019:
Nordiske Mesterskaber for Golden, Sjælland
28/07-2019:
B-prøve, Kvalifikationsprøve, Sjælland
24/08-2019:
Efterårsudstilling, Sjælland
29/09-2019:
Officiel WT, uofficiel individuel DM, Jylland
2. Status på vores prøver/arrangementer. Status vores WT 9. juni, Alt på plads, følg op på dommeren. Trippel
arrangement: Vest, DJU-dommer, Carsten Trøjborg, WT dommer, Cha Staun, Johnny Eckhaus, Henriette
Frederiksen, Brugsprøvedommer, Gunnar Holm og Udstillingsdommer. Øst, Prøveleder, Per Andersen, DJUdommer Kresten Henriksen, WT dommere, Maria Nielsen, Gert Müller, mangler 1, Udstillingssteder Michael
Hammerich, Udstillingsdommer Randi Petersen. B-prøven i august: Prøveleder Kurt Kristensen tlf., sted, Palle
vender tilbage inden for den næste uges tid. Prøvelederassistent Per andersen. WT 2/9-18 Nordsjælland,
prøveledere og sted, vi spørger Reg. Nordsjælland.
3. Økonomi, Spørg ind til telefonpenge til udvalgsmedlemmerne, er de udbetalt for 2017? Nej det er de ikke.
Tina tager det med til næste RL-mødet 24/5-18. Vi aftaler fra gang til gang hvem der kan tage ting med til de
forskellige arrangementer, og de får dækket noget/deres kørsel.
4. Dommer til NM: Kan RL stå til regnskab for den dommer vi har valgt at sende til NM i Sverige, da han har
meget imod Goldens prøver i al almindelighed?
5. NM-udvalg: Der skulle ikke have være fravalg hunde, men hundene der har deltaget i udtagelserne skulle
være blevet rangeret og ikke fravalgt. Der bør sendes 4 hold, for ellers går pladserne til de andre lande. Der
er stort spørgsmål med hvad kriteriet er for at blive udtaget. Det allervigtigste er at DK sender 4 hold!!!
Udvalget som nu kun er 2 personer, kan ikke være et udvalg, enten skal der flere medlemmer ind i udvalget
ellers også skal udvalget nedlægges. Der skal findes en løsning, hurtigt for det er vigtigt, at der bliver sendt 4
hold. Det er vigtigt at et udvalgt tænker på alle der kunne være interesseret i at deltage. Måske skal vi gå
tilbage til det gamle system, pointsystem opnået på golden prøver. Det er måske også stof til eftertanke at
der kun er 10 hunde der har deltaget ud at 24 kvalificeret!
6. Næste møde: i uge 26 2018

