Golden Raceledelsen, årsberetning for 2006
Årsmøde søndag d. 28. januar 2007 kl. 13.30
Sted: Korsør vandrehjem "Svenstrupgaard", Svenstrup Strandvej 3, 4220 Korsør.
Raceledelsen for Golden Retriever har i klubåret 2006 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 5.925 (5855) medlemmer, en fremgang på 70 (278)
medlemmer, heraf fordelt med 1.406 (1410) Golden, 3.473 (3397) Labrador, 739 (733)
Flatcoated, 113 (118) Chesapeake, 69 (67) Curly, 125 (130) medlemmer er uden
racetilhørsforhold. (Tallene i parentes er fra året før.)
I 2006 er der blevet stambogsregistreret 1112 (1245) Golden, deraf 37 (39) importer.
Møder:
Raceledelsen har afholdt 6 (4) møder - alle på DRK's adresse i Fraugde.
Vi har haft en del nye udfordringer i årets løb - vi kan starte med at nævne:
Visionsplandrøftelser og møde med DRK's Bestyrelse:
På raceledelsesmøde den 8.juni besluttedes, at vi ville iværksætte en drøftelse om
"RACENS FREMTIDIGE UDVIKLING" (pkt.12)
På efterfølgende raceledelsesmøde den 7. august var punktet sat på dagsordenen, som
punkt 8. Af tidsmæssige årsager nåede vi kun en kort drøftelse, men besluttede derefter,
at afholde et særskilt raceledelsesmøde, hvor kun dette punkt var på dagsordenen.
Dette møde blev afholdt den 3. oktober. Efter en omfattende "brainstorming" udmøntede
mødet sig i følgende 4 teser:
• Bevare den gode sundhed via allerede eksisterende avlsrestriktioner.
• Bevare det gode temperament, men dog med en løftet pegefinger.
• Videreudvikle og forbedre racens brugsegenskaber.
• Have øje for racestandarden i avlsarbejdet.
Næste raceledelsesmøde den 16. november startede med et møde med DRK's bestyrelse
(BE) der orienterede os om, at både BE og DKK var bekymrede over udviklingen i racens
brugsmæssige egenskaber som jagthund. BE henstillede i den forbindelse til
Raceledelsen, at der snarest i værksættes en aktiv indsats for at vende den uheldige
udvikling vedrørende racens brugsegenskaber som jagthund.
Med udgangspunkt i denne alvorlige henstilling, der må betragtes som ”ET VINK MED EN
VOGNSTANG” foretog vi herefter en prioritering af de 4 teser, hvorefter vi besluttede, at
teserne om sundhed, standard og mentalitet, ikke havde samme aktualitet som tesen om
brugsegenskaberne, vi i første omgang koncentrerer os om at FORBEDRE RACENS
ARBEJDSMÆSSIGE EGENSKABER SOM JAGTHUND”, og følgende aktiviteter blev
besluttet raceledelsen at iværksætte:
1.

Forsøge at motivere nogle flere goldenejere til at deltage på markprøverne.
=> Iværksættelse af træningsinitiativer, for henholdsvis ”eliten” og ”bredden”.
=> Disponering af 5.000 kr.– 8.000 kr. i budget 2007 til TRÆNINGSUDVALGET til
afholdelse af ”elite” træning på Sjælland med svensk træner.
Nybegyndere trænes af danske trænere (samme koncept som sidste år i Jylland)
=> Kan vi via aftaler med Regionerne arrangere nogle rundvisningsseancer for
markprøve nybegyndere på Regionernes C-prøver.

2.

3.

Følge udviklingen i goldens markprøvedeltagelse og præmiering i begynder- og åben
klasse - B fra og med 2005.
PSA ansvarlig for udarbejdelse af statistik. Målet – på sigt – er en stigning i både
antal deltagende Goldens på markprøverne og en stigning i den procentuelle andel
af 1. præmier og 2. præmier på markprøverne.
Motivere opdrætterne til at tage større hensyn til de arbejdsmæssige egenskaber
med officielle facts (evt. kvalifikationsprøve) ved avlsplanlægningen.
=> Vi må bl.a. gøre opmærksom på, at ”det lille udstillingschampionat” er på 6 års
”lånetid”, såfremt vi ikke forbedrer de arbejdsmæssige egenskaber.
Dette er det stade, vi har vedrørende vores VISIONSPLANDRØFTELSER.

CH-regler
Årets højdepunkt er DKK's godkendelsen af racens sidste årsmødes vedtagne
Championats regler: - vedrørende uddeling af Cert, samt CH titlerne - regler der udskiller
sig fra resten af DRK's racer. Årsmødets ønsker er forhandlet på plads med ganske få
redigeringer og træder i kraft d. 01.01.2007.
De nye regler gælder for en 6 årig prøveperiode, (- i lighed med anden race(r) der 2 år
tidligere har fået en lignende 6 års prøveperiode) - hvorefter DKK vil tage emnet op igen
og vurdere konsekvenserne af de nye tiltag
Der har været en del forvirring fra medlem side vedr. arbejdsgangen og vedtagelser
omkring ovenstående, specielt det championat der kaldes DKCH+J, som er vedtaget for
DRK's øvrige racer, men ikke for goldens, vi vil gerne her gøre rede for dette.
Racens sidste årsmødets vedtagelser er tilsendt DKK via DRK's bestyrelse ifølge love og
regler. Bestyrelsen afventede et par andre raceleders oplæg.
Efterfølgende blev der indkaldt til formøde med DRK's bestyrelse.
Mødeindkaldelsen dagsorden hedder: Mødet skal ses som et formøde før mødet med
DKK mandag d. 25/09, hvor racernes vedtagelser på årsmødet i januar skal behandles. To
fra hver raceledelse deltog på formødet d. 20/09 i DRK - fra goldens deltog LB og SG (=
formand og næstformand)
Som bilag var vedlagt de respektive racers vedtagelser.
Der er ingen steder i forvejen anført det omtalte DKCH+J, så mulighed for drøftelse i de
respektive raceledelser er ikke mulig.
På ovenstående møde bliver der enighed om betegnelsen ”kvalifikationsprøve” og dens
anvendelse i DRK og DKK.
Efterfølgende gennemgås goldens årsmødeforslag da det er det mest vidtgående med
hensyn til ændringer - de 2 raceledelsesmedlemmer fastholder, det er årsmødets
vedtagne udstillingsregler der skal fremføres hos DKK. (bemærk medlemmerne har valgt
at få tildelt certet i BIK)
De andre racer finder fælles nævnere de kan gå ind for i udstillingsreglementet, hvor certet
efter gælden regler stadig uddeles i brugshundeklasse. - Under denne dialog opstår ideen
om et DKCH+J, som de 4 racer kan være fælles om, da disse racer alle får certet tildelt i
brugshundeklassen - goldens kan ikke tilslutte sig på grund af racens medlemmer ønsker
at få certet tildelt i "Bedst I Køn"!
Golden ønsker ikke at ændre på de vedtagne forslag fra racens årsmøde 2006 ! - det er
raceledelsen enige om.
Raceledelsen deltagere kan vi ikke lige pludselig ønske de gamle udstillingsregler tilbage,
midt i en forhandling.
Efterfølgende forhandlinger d. 25/09 I DKK havde DKK's bestyrelsesrepræsentanter store
bekymringer på racens vegne, vedrørende racens brugsegenskaber som jagthund forslagne blev derfor vedtaget for en prøveperiode 6 år, hvor racens opdrættere og
medlemmer må gøre en indsats for at vise racen stadig har sine brugsegenskaber - det
kan f. eks. gøres ved bestået kvalifikationsprøve.
Kvalifikationsprøve

Kvalifikationsprøven er blevet forhandlet på plads, således at den afvikles ens for alle
DRK's racer, samt alle 5 racer har tilsluttet sig den.
Sundhed:
Nugældende HD avls restriktioner har efterhånden kørt i 4 år. Racens opdrættere har gjort
en stor indsats og har fået røntgenfotograferet det største antal individer indtil dato på et
enkelt år med 288 hunde. Skemaets tal viser desværre i % en nedgang i A hofte status og
flere hunde i B og C grupperne. Årsagen til dette skulle kunne findes i nye avls partnere
der har fået HD status på deres afkom.
Kendt status for albuerne inden avl har været gældende i 1½ år, og en pæn stigning i antal
indsendte røntgen foto til 287 hunde, giver en status på 81 % med status "Fri", et meget
flot resultat.
HD status
År
Antal
2000 168
2001 169
2002 171
2003 227
2004 218
2005 244
2006 288

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

B%
39,8
24,3
25,7
31,7
23,4
26,2
36,5

C%
19,6
23,6
19,9
9,7
10,6
11,1
21,2

D%
13
15
12,2
8,8
3,7
4,9
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
2006 287 81,2

I%
13,5
18,1
17,9
14,2
16,3
17,6
15,7

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

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

E%
3,5
3,5
5,8
3,0
3,2
2,0
1,4

Årets aktiviteter:
Weekendarrangementer
Weekendarrangement i foråret havde holdt flyttedag til region Centrum, hvor den dejlige
Vonge/Kollemorten-hallen var rammen om årets første race udstilling. En engelsk dommer
havde givet sit tilsagn om at komme og dømme udstillingen, men måtte melde forfald få
dage inden afholdelsen, på grund af sygdom, - gode råd var dyre - men hjælpen nær
Erling Kjær Pedersen sprang til og dømte de 63 (62) deltagende hunde, inklusiv baby &
hvalpe. Næste dag deltog 36 (25) hunde på markprøve i Grund Skov, et dejligt nyt terræn
racen medlemmer og hunde ikke havde prøvet før.
Nordsjællands landboforening i Hillerød stillede udendørs terræn til rådighed for efterårets
udstillingen, hvor 59 (58) hunde & hvalpe var tilmeldte. Alt forløb efter planen og om
aftenen samledes tilmeldte deltagere om en hyggelig grillaften hos Søren. Markprøven B
dagen efter i skovparten, Strøgårdsvang, ved Hillerød havde 40 (41) deltagende hunde.
Markprøve B
ANALYSE AF GOLDENS DELTAGELSE PÅ DRK's MARKPRØVE-B 2005 og 2006:
Anvendt materiale:
Efterfølgende 3 figurer er udfærdiget på grundlag af Goldens deltagelse og præmieringer
på 17 blandede B-prøver (åben for alle retrieverracer) i 2005 og 20 blandede B-prøver i
2006.

Figur 1:Golden deltagelse på markprøve-B samt
golden medlemmer af DRK i procent 2005 og 2006.
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Målt i procent udgår procent golden medlemmer af DRK dobbelt så meget som procent deltagende
goldens på markprøve-B i både begynderklasse og åben klasse.

Figur 2:Golden præmieringer i
begynderklasse 2005 og 2006 i procent.
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2006 viser en lille fremgang i præmieringerne i begynderklasse i forhold til 2006. Især er det
glædeligt at diskvalifikationsprocenten, er halveret.

Figur 3: Golden præmieringer i åben klasse
2005 og 2006 i procent
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I åben klasse har der også været en lille fremgang i procentuel andel af 1.-, 2.- og 3.
præmier, og et tilsvarende fald i andelen af 0 præmiering og diskvalifikationer.
Markprøve A:
I år havde vi den glæde at få hjælp, af et medlem, til at få en Åbenklasse A på Gieseggard
- 8 hunde var tilmeldt, og havde en rigtig god prøvedag.
Godset Agerup havde endnu en gang velvilligt stillet terræn til rådighed for Vinderklasse A
i efteråret med 10 tilmeldte hunde.
Mentalbeskrivelser
To mentalbeskrivelser blev afholdt på Sjælland - forår & efterår begge gange på
Breinholtgårds terræn - her deltog sammenlagt 14 Golden Retrievere - holdene blev fyldt
op af andre racer.
Jylland blev et forårs arrangement afholdt i Århus med 10 deltagende golden.
Træning
Træningsweekend 12 – 14 maj i Dons ved Kolding blev en stor succes. 26 deltagere med
hund, samt 5 uden meldte sig til undervisningen i grupperne - let øvede & meget øvede og
vinderklasse.
Jörg Brach fra Tyskland undervist de unge hunde, samt Niels Jørn Olesen og Jan Larsen
havde sammensat en inspirerende træning for de meget øvede.
Trimmekurser
Trimmekurser er et nyt tiltag der er taget op. Forår og efterår har der været afholdt 3
kurser i Jylland, samt 2 på Sjælland
Racedysterne.
Jagtforeningens racedystkonkurrencer sidst i juli på hver side af Storebælt blev også i år
afholdt med et hold fra Goldens - Tak til deltagerne for jeres repræsentation af vores race
på disse arrangementer.
Deltagelse på messer og stande:
Allerede ved årets første måneder var der i Egtvedhallen, samt Jagt & Fiskeri i Odense
deltagelse af DRK med stande, og aktive medlemmer - goldens stillet beredvilligt op med
hunde og ejer, der kunne være behjælpelig med at svare på de mange spørgsmål på alle
messernes åbnings dage.

Goldens deltog også aktivt på DRK's stand på Roskilde Dyrskue i både teltet og ved 5
opvisninger i ringen. Vi har givet tilsagn om også at deltage i 2007.
Fra raceledelsens side vil jeg bringe en stor tak til alle de medlemmer, der på hver sin
måde hjælper til ved deltagelse på diverse messer/stande, samt racens
træningsarrangementer, udstillinger og markprøver i løbet af året.
Nye Champions i 2006:
SVCH. Holway Odin, Marlene & Lasse Birkebæk
DKLPCH. Tanahill's Hyacinth Helena
DKLPCH. Top Of Jutlands Battleaxe Bob
Udenlandske hunde der har opnået DKCH.:
DKCH. Creamline Cherry Lady (Finland)
DKCH. Yellow Waterlily North Star (Finland)
DKCH. Yellow Waterlily Silver Queen (Finland)
Hjertelig tillykke til opdrættere og ejere.
Database:
I hvert kvartal er der købt data i DKK og overført til racens database.
Stor tak til Claus Larsen for det store arbejde med basen.
Valg
Den 10. december var der valg til raceledelsen, - 182 Golden Retriever medlemmer afgav
deres stemme. Stemmefordelingen blev:
Anette Damm: 89 stemmer (Valgt)
Søren Grindsted: 98 stemmer (Valgt)
Annelise Johansen: 73 stemmer (1. suppl.)
Til racens faste stab af hjælpere, TAK for assistancen i året der er gået.
Tak til Jens Juhl der har taget sig af revisorjobbet.
Sekretær Ulla Eriksen i DRK takkes for samarbejdet i 2006.
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
2007 bliver et travlt år!
Årets første aktivitet er årsmøde i dag
I løbet af året vil der blive afholdt:
Kvalifikationsprøve
Raceledelsen håber snarest på at modtage officielle informationer fra DRK om den nye
prøves afviklingsform og fælles gebyr for alle racer.

WT- træning - er startet i går lørdag d. 27/01
Markprøvetræning for nybegyndere starter på Sjælland d. 14 april og følges op d. 15 maj
Weekendarrangementet - To officielle weekends - forår:
21/04 Certudstilling i Vonge hallen dommer: Mrs. Lynn Kipps og
22/04 markprøve B Midtjylland. Dommerne er Begynder: Jørgen Ulsøe Åben: Ulla Lindner
Vinder: Jon Andersen
Efterår:
25/08 certudstilling ved Nordsjællands Landboforening i Hillerød
26/8 markprøve B i region Nordsjælland.
Mentalbeskrivelse:
Der er planlagt 2 mentalbeskrivelser på Breinholdtgård/Sjælland.
I Jylland er der foreløbig planlagt d. 14/04 ved Århus Hundeførerforening.
Weekend træning
Sjælland med Gunilla Weeden håber vi at få på plads til dagene 15 til 17 juni
Trimmekurser
Jylland & Sjælland
Trippelarrangement:
2 juni Jylland Dons området
3 juni Sjælland Sorø området
A-prøver:
Vedr. Åben klasse A har raceledelsen ønske om at afholde 1 prøve, aftale er ved at være
på plads Giesegaard.
For Vinderklasse A's vedkommende har vi planlagt 1 prøver i håbet om, at der er nok
deltagere - terrænerne er Agerup.
Seminar/møder
Påtænkes afholdt i løbet af året.
Årbog
Så er der gået 3 år siden sidste "årbog" udkom. Det er dermed tid at tænke på evt. ny bog.
Raceledelsen vil gerne høre om forsamlingen er interesseret i en ny bog p.t.?
Opmærksomheden henledes på DRK har 50 års jubilæum i 2009 hvor en jubilæums
"skrift/bog" måske vil være mere aktuelt.

