Golden Raceledelsen, årsberetning for 2005
Årsmøde søndag d. 29. januar 2006 kl. 13.30
Sted: DRK's adresse, Fraugdegårds Allè 4, Fraugde, 5220 Odense SØ
Vi starter her med at mindes Jørgen Rasmussen, der døde den 15. oktober 2005. Jørgen
var medlem af Dansk Retriever Klub fra 1960 og havde i mange år bestridt forskellige
tillidsposter som brugsprøvedommer og regionsleder, samt formand for klubben i 7 år.
Derudover var Jørgen Rasmussen udnævnt til klubbens æresmedlem. Jørgen havde
speciel tilknytning til goldens, da hans kone har opdræt af racen. Flere "Golden bøger" er
kommet til verden i Jørgens firma, hvor han har stillet sin ekspertise til rådighed for
udformningen af flere årganges bøger. Æret være mindet om Jørgen Malthe Rasmussen.
Raceledelsen for Golden Retriever har i klubåret 2005 haft 5 valgte medlemmer på
følgende poster: formand Lisbeth Bech, næstformand Søren Grindsted, kasserer Peter
Schou Andersen, sekretær Anette Damm, medlem af raceledelsen Lars Nordenhof
Ved årsskiftet havde DRK 5855 (5577) medlemmer, en fremgang på 278 (433)
medlemmer, heraf fordelt med 1410 (1305) Golden, 3397 (3277) Labrador, 733 (707)
Flatcoated, 118 (117) Chesapeake, 67 (68) Curly, 130 (103) medlemmer er uden
racetilhørsforhold. (Tallene i parentes er fra året før.)
I 2005 er der i DKK blevet stambogført 1245 (1124) Golden, deraf 39 (31) importer.
Møder:
Raceledelsen har afholdt 4 (5) møder - alle på DRK's adresse i Fraugde. Der er afholdt 2
(4) telefonmøder.
Sundhed:
Obligatorisk røntgenfotografering af albuer inden avl, trådte i kraft allerede første juli.
Det kom bag på alle, - restriktionen blev indført så hurtigt og omfatter hele racen.
Dispensationsansøgninger blev ikke bevilliget af DKK.
HD status
År
Antal
2000 168
2001 169
2002 171
2003 227
2004 218
2005 244

A%
23,8
33,1
36,3
46,7
59,2
55,7

B%
39,8
24,3
25,7
31,7
23,4
26,2

C%
19,6
23,6
19,9
9,7
10,6
11,1

D%
13
15
12,2
8,8
3,7
4,9

Albue status
År
i alt Fri %
2000 103 81,5
2001 105 77,2
2002 106 79,2
2003 148 82,4
2004 172 78,5
2005 250 76,8

I%
13,5
18,1
17,9
14,2
16,3
17,6

II %
2,9
1,9
1,9
2,7
2,3
4,8

III %
1,9
2,8
0,9
0,7
2,9
0,8

E%
3,5
3,5
5,8
3,0
3,2
2,0

Årets arrangementer:
Seminaret 13. februar i DKK's lokaler havde ikke de bedste vejrguder med sig, sneen lå i
store driver overalt og adskillige kunne ikke nå frem til foredraget.

Dyrlæge Birgitte Schjøth tog sig af dagens første emne "Reproduktion og
fertilitetsproblemer" og efter frokost tog DKK's jurist Kurt Sørensen fat på emnet
"købeloven" - emner som de fremmødte medlemmer fik stort udbytte af.
Weekendarrangementer
Forårets officielle weekendarrangement startede med udstilling i Lillebælt Hallen i
Middelfart med 62 (86) deltagende hunde, inklusiv baby & hvalpe. Næste dag deltog 25
(41) hunde på markprøven i Tjæreborg grusgrav, region Sydjylland.
Efterårets udstilling blev afholdt i Ringsted, hvor 58 (73) hunde & hvalpe var tilmeldte.
Aftenens medlemsmøde om brugsprøvens fremtid havde 5 deltagere. Markprøven dagen
efter på Suserupterrænet havde 41(68) deltagende hunde.
Markprøve A
Vinderklasse A blev afholdt på Agerup med 10 tilmeldte hunde til de 2 dommere.
Mentalbeskrivelser
To mentalbeskrivelser blev afholdt på Sjælland - forår & efterår begge gange på
Breinholtgårds terræn - her deltog sammenlagt 8 Golden Retrievere - holdene blev fyldt op
af andre racer.
I Jylland blev et forårsarrangement afholdt i Læborg med 10 goldens - efterårets tilbud
måtte aflyses på grund af manglende tilmeldinger.
Træning
Øst og vest for Storebælt er der blevet afholdt træning i år. Kirsten og Kurt Andreasens
gård ved Skanderborg var rammen om træningsweekenden i maj måned.
Johnny & Judith Sørensen, samt Henrik Damm & Niels Knudsen forestod træningen for de
14 tilmeldte hunde, der blev delt i 2 forskellige niveauer. I alt en hyggelig weekend, hvor
deltagerne fik noget at tage med hjem og træne videre på.
2 dages træning på skiftende terræn på Sjælland, med hunde på forskellige faser i
træning, blev udført af trænerne Johnny Nielsen, Birgit Jordt Adsersen, Jens Lund
Andersen, Per Bock, Jane Broberg, Henrik Broberg, Bo Eriksen, Dorthe Larsen og
Annelise Johansen.
Tak for assistancen til alle trænerne.
Racedysterne.
Jagtforeningens racedystkonkurrencer sidst i juli på hver side af Storebælt blev også i år
afholdt med et hold fra Goldens - det Jyske hold blev placeret på 1. pladsen, tillykke med
det flotte resultat. På Sjælland blev holdets placering en 4. plads.
Tak til deltagerne for jeres repræsentation af vores race på disse arrangementer.
Fra raceledelsens side vil jeg bringe en stor tak til alle de medlemmer, der på hver sin
måde hjælper til ved racens træningsarrangementer, udstillinger og markprøver i løbet af
året.
Nye Danske Champions i 2005:
Danske Champions i udstillingsringen:
DKCH Egø's Golden Sovereign's Sunshine, ejer Arvid & Lydia Nilausen,
DKCH Goldteam Token Of Marchall, ejer Kristine & Allan Mortensen,
Lydighedschampion:
DKLPCH Dusky Sound´s Naughty Nookie, ejer Germaine Nielsen
DKLPCH Giddygold Romance Falcon
Hjertelig tillykke til opdrættere og ejere.
Hjemmeside:

I hvert kvartal er data købt og påsat racens database.
Stor tak til Claus Larsen for det store arbejde med basen.
Goldenforum er påsat racens hjemmeside efter sidste års årsmøde.
Raceledelsens godkendte referater er blevet offentliggjort i "Retrieveren" og på
hjemmesiden.
Hvalpelisten:
Hvalpelistens annoncører har fået tilsendt "Goldenfolderen" til hver hvalpekøber i kuldet,
så disse får orientering om racens formål og egenskaber.
Valg
Den 10. december var der valg til raceledelsen, - 177 Golden Retriever medlemmer afgav
deres stemme. Stemmefordelingen blev:
Lisbeth Bech: 88 stemmer (Valgt)
Marlene Hansen: 59 stemmer (1. suppl.)
Hanne Mårtensson: 30 stemmer (2. suppl.)
Til racens faste stab af hjælpere, TAK for assistancen i året der er gået:
Jens Juhl har taget sig af revisorjobbet.
Sekretær Ulla Eriksen i DRK takkes for samarbejdet i 2005.
Dommere, trænere, hjælpere og terrænværter takkes for godt samarbejde i det forgangne
år.
Raceledelsen har konstitueret sig som følger:
Formand:
Lisbeth Bech
Næstformand: Søren Grindsted
Kasserer:
Peter Schou Andersen
Sekretær:
Anette Damm
Medlem af Raceledelsen: Lars Nordenhof
Fremtid
Årets første aktivitet er årsmøde i dag
Weekendarrangementet - To officielle weekends - forår:
29/04 Certudstilling i Vonge-Kollemorten hallen dommer: Mrs. Sue Barnes, kennel
Millgreen og
30/04 markprøve B i Bjerre Skov, region Centrum. Dommerne er Flemming Roed, Torben
Poulsen, Jon Andersen
I efteråret afholdes arrangementets certudstilling ved Nordsjællands Landboforening i
Hillerød d. 26/08 - dommer Anne Falkoner, kennel Siatham og d. 27/8 markprøve B i
region Nordsjælland.
Mentalbeskrivelse:
Der er planlagt 2 mentalbeskrivelser på Breinholdtgård/Sjælland.
I Jylland er der foreløbig planlagt d. 30/04 i Århus.
A-prøver:
Vedr. Åbenklasse A har raceledelsen ønske om at afholde 1 prøve, aftale er ved at være
på plads.
For Vinderklasse A's vedkommende har vi planlagt 1 prøve i håbet om, at der er nok
deltagere - terrænet er Agerup.

Træningstræf:
Orientering om Træningsudvalg til årsmødet.
Golden raceledelsen besluttede i foråret at nedsætte et træningsudvalg for racen.
Dette udvalg er nu etableret og er i sin vorden, hvad angår opgaver og arrangementer.
Der arbejdes p.t. med et træningsarrangement for hele landet, der afholdes i
bededagsferien den 12., 13. og 14. maj 2006 i Dons, nærmere bestemt på Flemming
Roeds terræn hvor klubbens retrievermesterskab har foregået.
Arrangementet kommer til at omfatte unghunde / letøvede, hvor racen har truffet aftale
med Jörg Brach fra Tyskland til at forestå dette og øvede / vinderklasse hvor Niels Jørn
Olesen og Jan Larsen har sagt ja til at forestå dette.
Der er planen at der vil blive afvekslet mellem teori og praktik samt mulighed for socialt
samvær i løbet af de tre dage. Der arbejdes endvidere med muligheden for at deltage
uden hund.
Se nærmere om tilmelding, priser m.v. i næste nummer af retrieveren samt på
hjemmesiden.
Dette sidste var information fra træningsudvalget v/
Tina Seligmann, Dorte Mahler, Jens Heine, Marlene Hansen, Lars Nordenhof

