Golden Raceledelsens årsberetning for klubåret 2007.
Fraugdegaard søndag d. 27. januar 2008 kl. 13.30
VALG/KONSTITUERING:
Raceledelsens valgresultat ved valget december 2006 gav genvalg til Annette Damm og Søren
Grindsted, 1 suppleant Annelise Johansen.
Raceledelsens konstituering blev:
Formand Lisbeth Bech
Næstformand Søren Grindsted
Kasserer Peter Schou Andersen
Sekretær Anette Damm
Medlem Lars Nordenhof
Året har budt på mange aktiviteter, samt nye tiltag der er blevet evalueret og skal indarbejdes.
Ledelsens medlemmer har aktivt taget del i opgaverne – alt efter interesse og energi.

MEDLEMMER OG STAMBOGSFØRINGER:

Ved årsskiftet havde klubben 5920 medlemmer, heraf 1.401 golden medlemmer – ca. det samme som ved
årsskiftet sidste år.
Stambogsføringer i DKK er steget med godt 100 hunde til 1210. Importer fra mange europæiske lande udgør
i år 46, en lille fremgang på 9 hunde.

RACELEDELSESMØDER M.M.:
Raceledelsen har i år afholdt 4 møder her på Fraugdegård, da det er centralt for de medlemmer der
har siddet i ledelsen det forgangne år, samt 1 telefonmøde.
DRK møde med racerne den 16. marts og 2.september – her har deltaget 2 fra hver race – emner
som har været indsendt fra golden er:
Kvalifikationsprøves afvikling & evaluering, samt ønske om tilsendelse af blanketbagsider - DKK
& DRK's samarbejde omkring data køb – De nye Championats reglers ikrafttræden - DRK's nye
hjemmeside - DRK's informations formidling til racerne - DRK's spørgeundersøgelse –
Mentalbeskrivelse/evt. samarbejde – Ønske om kopi af markprøvekataloger – Svarfrister ved ferier.
Til DRK,s udstillingsdommerseminar i maj købte Goldens den engelske bog ”The breed standard
illustrated” af Wendy Andrews – den er blevet udleveret til alle deltagende dommere, samt elever
og aspiranter der dømmer racen.
TRÆNINGER M.M.:
Der har været godt gang i træningsaktiviteterne, hvor Niels Møller med hjælpere i foråret, har haft
fuld gang i kalenderen for at finde timer til at vejlede medlemmer i forskellige træningsoplæg.
Der blev også afholdt Golden WT- træning i Nordsjælland med henblik på at få et golden hold
kvalificeret til deltagelse på IWT. Der blev dog ikke etableret golden hold til IWT. - I Jylland var
der ingen tilmeldinger. Det var ved denne lejlighed de nyindkøbte dummies kom i brug for første
gang – de opbevares henholdsvis i Jylland og på Sjælland.
Midt i juni afholdes weekendkursus i Helsingør med oplægget ”Kommunikation mellem hund og
fører”. Her var svenske Gunilla Wedeen, fra Kennel Doubleuse, inviteret til at undervise de meget
øvede og vinderklasse hunde/fører og danske trænere som Charlotte Staun (Cha) tog sig af
begynder ekvipager, og Rie Jøhnke forestod hvalpetræning. Det var et nyt tiltag at have hvalpe med
på en flerdages træning – de bliver hurtigt trætte – men førerne måtte holde på og suge viden til sig,
til den senere hjemmetræning på egen hånd. Tina Seligmann og Dorte Mahler var primus motor for
de travle dage med god tilslutning fra medlemmerne. – Det bliver spændende at se de flittige
trænings deltageres resultater i fremtiden på markprøver.
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Godt besøgte trimmekurser på begge sider af bæltet er det også blevet til – her blev undervisningen
afholdt som en slags ”work shop”, hvor deltagerne havde egne hunde med til at klippe.
Roskilde dyrskuet havde igen i år fremvisning af arbejdende retrievere flere gange om dagen. Peter
Schou stod for alle time- og fremvisnings planer. Der var mange arbejdende golden med alle
dagene, som gjorde et rigtig flot holdarbejde.
Et månedsblad havde også sat sig for at gøre reklamere for hunde og alt der tilhører emnet. Alle
hundeklubber var inviteret og DRK havde takket ja, til en stor stand i 3 dage – ikke noget problem,
selv om der var udstilling/markprøve på Bornholm de samme dage – goldens medlemmer stillede
beredvilligt op og deltog i diverse konkurrencer og stand arbejde.
Tripplearrangement blev afholdt 2 steder i landet - ved Sorø og Vorbasse, hvor disciplinerne var
markprøve med poster a-la. unghundemesterskab, samt apporteringsprøve og skue. – tidspunktet var
den første weekend i juni – åbenbart en meget aktivt tidspunkt, da det ikke var helt let at skaffe
deltagere. – Dem der mødte havde en sjov dag, med mange nye ”ide poster”.
Golden deltagelse på jagtforeningernes racedyster den sidste søndag i juli måned på hver side af
Bæltet gav ikke rigtig pote i år. De 2 golden hold med dygtige hunde og fører, kæmpede bravt om
placeringerne dog uden at nå helt til tops – en tror tak til holddeltagrene for jeres deltagelse og gode
sportsånd.
På sidste årsmøde i januar 2007 lovede RL, at vi i 2007 ville afholde et opdrætterseminar. Da vi
ikke har været i stand til at finde en forsker, der kunne holde et indlæg om: ”de arvelige faktores
indflydelse på goldens brugs egenskaber” , har vi desværre ikke i 2007 følt os i stand til at opfylde
dette løfte.
Som det fremgår af det offentliggjorte referat fra RL-møde den 5. september 2007, efterlyste RL
derfor forslag fra medlemmerne til relevante emner/forslag til indholdet af et alternativt
opdrætterseminar.
OFFICIELLE ARRANGEMENTER M.M.:
Ved racens forår arrangement blev udstillingsdagen, i lighed med sidste år, afholdt i Vonge, med 62
deltagende hunde.
Markprøve B dagen efter, i Søby brunkuldslejers dejlige terræn. Her deltog 14 begynder klasse,
men kun 6 hunde i åben klasse – i vinderklasse deltog 9 hunde.
Efterårets weekend i Nordsjælland havde et godt antal deltagere med 65 deltagere på udstillingen.
Markprøven i Femsølyng havde et jævnt fordelt deltagerantal med 11 i begynder klasse hunde, 13 i
åben klasse og 11 i vinderklasse.
Klubbens nye prøve ”Kvalifikationsprøve” blev afhold på begge markprøvedagene.
I Jylland deltog 11 hunde – 7 bestod.
Sjælland deltog 8 hunde– 4 bestod.
Mentalbeskrivelser er der afholdt 2 på Jylland og 1 på Sjælland – alle velbesøgte, med næsten
udelukkende golden retrievere. – Siden racen fik sin ønskeprofil i 2001 har ca. 150 golden deltaget.
Gennemsnitsprofilens spinddiagram ser stadig ud som tidligere.
DRK’s øvrige racer har i 2007 nu alle fået en ønskeprofil, dermed kan vi fremover fylde evt. tomme
pladser med andre retriever racer på vore mentalbeskrivelser.
Racens Åben A prøver blev igen i år afholdt på Giesegård arealerne – 6 hunde af 8 deltog.
Vinder A på Agerup var der tilmeldte 9 hunde, så der måtte søges om dispensation – glædeligvis
inden prøveafviklingen, opnåede en hund den kvalificerende 1.pr. i åben A og blev tilmeldt, således
at prøven blev afviklet med 10 deltagende ekvipager.
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Til vores store glæde er ønsket om tilslutning til DKCH(J) championatet blev godkendt og er
iværksat fra d. 1.1.2008.
DATABASE:
Det har ikke været muligt at købe data hos DKK i 2007 - der kan ikke p.t. oplyses om noget sådan
kommer i stand – eller evt. hvornår.
DKK’s nye database projekt køre tidsmæssig ikke efter planen men er en del forsinket.
Racerne har i indeværende år ikke modtaget EDB-lister fra DKK – det er ikke muligt at købe ”årlig
præmieliste” som tidligere, hvor diverse navngivne nye champions kan findes. - Ca. 20 hunde Alle ejere af nye champions ønskes tillykke med deres hundes titler.
Præmieringer der ligger til grund for top 10 listernes vindere, er udregnet efter modtagne resultater
fra udfyldte kataloger.
SUNDHED:

11 hunde har
7 hunde har
6 hunde har

4,5% af undersøgte hunde
2,8% af undersøgte hunde
2,4% af undersøgte hunde

3 hunde har
2 hunde har
1 hund har

1,2% af undersøgte hunde
0,8% af undersøgte hunde
0,4% af undersøgte hunde

!

"

#

$%&' $ &

HD & AD:
HD resultater er der ca. 50 færre af end sidste år.
Informationerne er hentet fra DKK’s hundeweb under ”update” – de er dog ikke helt opdatere, samt
der kan være mindre fejl ifølge DKK’s medarbejder, dermed kan det være lidt andre tal i ser når i
får bladet ”Hunden” i marts måned.
228 AD undersøgt = 193/0 - 24/1 - 7/2 - 4/3
239 HD-undersøgt= 69/A - 104/B - 47/C - 16/D - 3/E

Er der nogen der selv har lyst til at følge med i statistikker kan alle i dag gå ind på hundeweb under
”update” og selv tjekke: – registreringer – importer – øjenstatus – HD/AA.
Man kan selv vælge kvartal – flere kvartaler eller efter datoer.
EMBLEMER OG MÆRKATER:
Som noget nyt har vi fået fabrikeret emblemer. Da vi var udgået for klistermærker til bilen valgte vi
samtidig at få fabrikeret samme logo, til nogle flotte små emblemer til knaphuller. De vil kunne
købes for 25,- kr. pr. stk.
Mærkater kan købes for 5 kr. pr. stk.
BOGPROJEKT:
Vi har arbejdet med Layout, priser og ideer. Søren vil efterfølgende gennemgå projektet – lad os
hører om i finder det interessant til udførelse.
FREMTIDEN:
Datoer for dette års trænings weekend er allerede på plads:
Fredag d. 18. til søndag d. 20 april 2008 i Midtjylland.
Trænere Gunilla Wedeen (Sverige) og Kurt Becksteiner (Østrig)
Forårsweekend 26. -27 april i region Centrum & region Fyn (Dommere: Udstilling Sandra Lane –
markprøve B Marianne Ankjær – Anders Mølgaard – Christian Brix Søndergaard –
kvalifikationsprøve: Marianne Skjøtt Jespersen & Keld Jørgensen)
Efterår 30. -31/08 region Nordsjælland & Sydsjælland (Udstilling dommer: Malcolm Godefroy –
markprøve B -kvalifikationsprøve)
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Mentalbeskrivelser forsøges afholdt 2 i Jylland og 2 på Sjælland.
I juni forsøges afholdt (på hver side af bæltet) uofficiel Woorking test og apporteringsprøve med
holdudtagelse til racedyst.
Tema dage med træning.
Trimmekurser
Ny hjemmeside efter DRK koncept og retningslinier.
Seminar
Bog projekt
Der har været valg til raceledelserne d. 10. december 2007
Resultatet ved valgte til raceledelsen for Golden Retrievere:
Svend Aage Nielsen 69 stemmer (valgt)
Marlene Birkebæk 59 stemmer (valgt)
1.suppl. Annelise Johansen 57 stemmer
2.suppl. Niels Møller 47 stemmer
Raceledelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: Lisbeth Bech
Næstformand: Søren Grindsted
Kasserer: Svend Aage Nielsen
Sekretær: Anette Damm
Medlem af Raceledelsen: Marlene Birkebæk (markprøver-træning)
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