Årsberetning fra trænings og markprøveudvalget.
2009
Der blev, i starten af 2009 oprettet et trænings og markprøveudvalg, som efter lidt begyndervanskelighed
konstituerede sig med Lene Sørensen som formand og med Birger Knudsen, Marlene Birkebæk, André Lilja,
Annelise Johansen og Hanne Mårtensson som de øvrige medlemmer af udvalget.
Der har, i alt i årets løb, været afholdt 3 møder hvor udvalget har arbejdet med de arrangementer der er
blevet afviklet i 2009, samt planlagt trænings og markp.aktiviteter i 2010.
Der er i 2009 afviklet:
1 træningstræf ved Vordingborg
1 træningsarrangement for kvalifikationsprøve i Nordsjælland
2 B. prøver. En i Jylland og en i Nordsjælland
1 åben A prøve på Sjælland
1 vinder A på Lolland
Træningstræffet ved Vordingborg, blev afviklet over 3 dage, i St. Bededagsferien, med 27 deltager, og ikke
mindst på grund af de dygtige trænere Ken Lysegaard, Frank Gravesen, Preben Jørgensen og Palle
Ingemann, blev det en stor succes.
En stor tak til Tina Seligmann for det godt tilrettelagte arbejde.
På kvalifikationsprøvetræningen der kørte over ? gange, deltog 4-5 deltager med hunde.
Tak til Annelise for dette træningsarrangement
1 B prøve blev afviklet d. 26-06-2009 ved Ørumgaard med deltagelse af ca. 33 hunde.
Hundenes præmiering og placering kan ses på Golden`s hjemmeside.
2. B prøve blev afviklet på 2 forskellige tærrenger i Nordsjælland. Man havde simpelthelt delt prøven,
således at brugsprøve og kvalifikationsprøven lå ca. 2 km. fra resten af B prøven.
Her deltog ca. 50 hunde.
Åben A prøven på Sjælland blev desværre ramt af flere afbud i sidste øjeblik. Det betød at der blev indkaldt
et par labrador med ejere, således at prøven kunne blive afviklet.
Vinder A prøven på Lolland havde i 2009 rekordstor deltagelse med hele 13 tilmeldinger. Et enkelt Afbud
gjorde at der deltog 12 hunde på denne prøve.
Tillykke med de flotte resultater. Disse kan læses på goldens hjemmeside.
En stor tak til prøveledere og hjælpere, og ikke mindst til tærrengværter og jagtherre.
2010

Der vil. I 2010 blive arrangeret:
1 træningstræf i St. Bededagsferien et sted i Jylland. Der arbejdes på det i øjeblikket
1 tripplearrangement i både Jylland og på Sjælland samme dag nemlig d. 05-06-2010
2 B prøver. En i foråret (25-04-2010) i Centrum og en i sensommeren (29-08-2010) på Midtsjælland
1 åben A prøve
Og måske 2 vinder A prøve.
Den traditionsrige prøve på Agerup Lolland og en ”ny” vinder A på Fyn

