GOLDEN RACELEDELSESMØDE
ONSDAG DEN. 18. JUNI 2008 KL. 18.00
Tilstede: Lisbeth Bech LB, Søren Grindsted SG, Svend Aage Nielsen SAN, Marlene
Birkebæk MB, Anette Damm AD.
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Godkendt.

2.

Indkomne mails/breve
A) DKK spørger til aktiviteter 2010
Ingen officielle aktiviteter i forespurgte tidsrum.
B) DRK-BE ref. 8/05-2008
Taget ad notam.
DRKs nye hjemmeside:
MB valgt til opdatering af racens aktiviteter på DRKs nye hjemmeside.
C) Racedyst
Goldens er inviteret, raceledelsen stiller hold. LB tilmelder.
D) Evaluering tripplearrangement.
Taget til efterretning. Andre aktiviteter kan være apportering på tid, scurry
eller andet med fokus på brugsegenskaber. Til gengæld udelades skue.
E) DKK tivoli
LB spørger.
F) Henvendelser på mail.
LB svarer.

3.

Økonomi
Sund. Fremover indsættes gebyr for mentalbeskrivelse og Kennellink på
hvalpekontoen.

4.

Sundhed
Dispensationsansøgning kan ikke bevilges. MB uenig i den ene afgørelse.
Anmode DKK om fravigelse af C begrænsning i avl. Nedsættelse af en
arbejdsgruppe som skal forsøge at kortlægge HD historikken på både importer og
DK opdrættede hunde. Fremlægges på næste årsmøde. AD finder tre personer til
arbejdsgruppen.

5.

Dommerønsker DKK udstilling 2010
Liste godkendt.

6.

Kommunikation raceledelsesmedlemmerne imellem.
Alle svarer, det vil sige alle går op i værktøjslinien og trykker på svar alle, når noget
godkendes. Der henstilles til at man svarer indenfor rimelig tid, andet er
uacceptabelt.

7.

Hvalpeliste
Hvalpelistekrav til begge avlsdyr – i lighed med tidligere ”bestået brugsprøve” tilføjes
og/eller bestået kvalifikationsprøve. Stambogsnummer gøres aktivt. Fremover vil der
stå bedste udstillingsresultat, markprøveresultat og andre prøveresultater,
brugsprøve, kvalifikations-, sporprøve, dog kun officielle resultater.

8.

Hjemmeside
Hanhundeliste m. billede kr. 250,00. (MB mener dog den bør være gratis.) Tilmelding
senest? Dato er endnu ikke fastsat.

LB undersøger pris og plads hos nuværende host og pris og plads for evt.
kommende host. MB har udarbejdet forskellige nye udgaver af en evt. ny
hjemmeside. Disse forslag er tilbudt raceledelsen uden beregning.
Vi vil også arbejde med indlæg fra folk som mødes uformelt med deres hunde
omkring forskellige aktiviteter og gerne med billeder. Enighed om en endelig
udformning er endnu ikke opnået, er med på næste dagsorden.
9.

Ønsker til opdrætterseminar
Enkelte ønsker indkommet, men vi vil gerne have mange flere forslag.
Et ønske kunne være at få en mentalbeskriver til at fortælle om, hvordan
mentalbeskrivelser kan være med til at understøtte avlsarbejdet. Overvejelser om at
invitere Labradoropdrættere som kan fortælle om, hvordan de løser opgaven med at
bibeholde jagt og eksteriør egenskaber.

10. Bogprojekt
Udsat til næste møde.
11. Årsresultater
Statuette og diplom: ”Årets opdrætter, - markprøve og udstilling!” Her menes en
konkurrence opdrættere imellem. Hvem har haft størst held med at få sit opdræt og
deres førere på udstilling/markprøve? Point tælles sammen og konkurrencen gælder
for et kalenderår ad gangen. Der er dog ingen point for 0 og D. Konkurrencen starter
d. 1. januar 2009. Forslag til pointsystem: se vedhæftede bilag. Andre forslag til
pointsystem modtages gerne.
12. Indsamling af resultater
Udsat til næste møde.
13. Vandrepræmier
Evt. dualpokal, giver kontaktes.
14. Ajourføring af forretningsorden
Udsat til næste møde.
15. Til retrieveren august
Hanhundeliste m. billede, specificeres! Resultater fra Tripplearrangement.
16. Evt.
LB kursus
17. Næste møde
En tirsdag eller onsdag i august.

