Goldenraceledelsens årsberetning for klubåret 2008.
Korsør søndag d. 25. januar 2009 kl. 13.30
VALG/KONSTITUERING:
Raceledelsens valgresultat ved valget december 2007 gav nyvalg til Marlene Birkebæk og
Svend Aage Nielsen
Raceledelsens konstituering blev:
Formand: Lisbeth Bech
Næstformand: Søren Grindsted
Kasserer: Svend Aage Nielsen
Sekretær: Anette Damm
Medlem: Marlene Birkebæk
1.suppl. Annelise Johansen
2.suppl. Niels Møller
Ledelsens medlemmer har delt årets opgaver imellem sig og har kørt mange aktiviteter rundt i
landet.
Tak til alle for en god arbejdsindsats.
MEDLEMMER OG STAMBOGSFØRINGER:
Ved årsskiftet havde klubben 5.814 (5.920) medlemmer, heraf 1.377 (1.401) golden
medlemmer – lidt mindre end ved årsskiftet sidste år.
Racens stambogsføringer i DKK er steget med 160 (100) hunde til 1.370. Importer fra mange
europæiske lande udgør i år 37.
RACELEDELSESMØDER M.M.:
Raceledelsen har i år afholdt 9 møder – heraf 6 på Fraugdegård – 2 på Sjælland, samt 2
telefonmøder.
DRK møde med racerne den 25. marts og 23.september – her har deltaget 2 fra hver race –
emner som har været indsendt fra golden er:
DRKs nye hjemmeside - Officielle arrangement ”papirgang” - DRK jubilæumsår 2009 – datoer
for Raceårsmøder & DRK generalforsamling – Kvalifikationsprøve ”Tovholderguide” ønskes DKKs prispolitik; årsag til mentalbeskrivelse gebyr forhøjes / racer enige om gebyret – forslag
til skuedommerliste - DRK rabatkøb? - Markprøvedommeremner!
TRÆNINGER M.M.:
Der har været godt gang i undervisningsaktiviteterne - Niels Møller med hjælpere har stillet sig
til rådighed for spørgelystne ekvipager op til racens officielle kvalifikationsprøver, hvor teori
samt praksis er blevet gennemgået og har givet pæne resultater.
Forlænget weekendkursus blev afholdt fra fredag d. 18. til søndag d. 20. april i Midtjylland.
Underviserne Gunilla Wedeen (Sverige) og Kurt Becksteiner (Østrig) havde 16 hunde og 18
mennesker under træning - alt foregik i dejlig stemning og strålende solskin – vi håber at se
at deltagernes udbytte af undervisningen giver pote på markprøvestatistikken.
Tivoli Friheden i Jylland og Tivoli i København havde den årlige hundedag med race
repræsentation - klubbens medlemmer stillede beredvilligt op og havde en fornøjelig dag i
”byen”.
Igen i år afholdt et månedsblad weekendmesse i Brøndby Hallen. Formålet er at gøre reklame
for DKKs registrerede racehunde og alt der tilhøre emnet ”hunde” fra forsikringer – bøger foder – legetøj - træning . Alle hundeklubber var inviteret og DRK havde en stor stand i 3 dage
– goldens medlemmer stillede beredvilligt op og deltog i diverse konkurrencer og
standarbejde.
Tripplearrangement blev afholdt 2 steder i landet - på Hedehusene - Fløng skydebane og i
Kolding.
Disciplinerne var Hvalpeshow – Workingtest – DJU -apporteringsprøve – tidspunktet var den
første og anden lørdag i juni – det var velbesøgte dage med flere nye tiltag.
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Golden deltog som vanligt på jagtforeningernes racedyster den sidste søndag i juli måned på
hver side af Bæltet. De 2 goldenhold med dygtige hunde og fører, kæmpede om placeringerne
dog uden at nå til tops – en tror tak til holddeltagerne for jeres deltagelse og gode sportsånd.
OFFICIELLE ARRANGEMENTER M.M.:
Ved racens forårsarrangement blev udstillingsdagen, i lighed med sidste år, afholdt i Vonge,
med 81 tilmeldinger (62).
Markprøve B dagen efter, havde region Fyn stillet det smukke terræn Gals Klint til rådighed.
Her deltog 16 (14) hunde i begynderklasse, 8 (6) i åben klasse – i vinderklasse deltog 11 (9)
hunde.
Ved efterårets weekend blev udstillingen afholdt i Nordsjælland med 79 (65) deltagere på
udstillingen.
Markprøve B afholdte region Sydsjælland for os i Suserup. Begynderklasse havde 18 (11)
deltagende hunde, åben klasse 8 (13) og 15 (11) i vinderklasse.
Klubbens nye prøve ”Kvalifikationsprøve” blev afholdt på begge markprøvedagene.
I Jylland deltog 14 hunde – 10 bestod.
Sjælland deltog 12 hunde – 6 bestod.
I år har racens hunde deltaget i alt 35 gange på kvalifikationsprøve.
3 hunde har deltaget 2 gange - 2 uden endelig at bestå
1 hund har deltaget 3 gange uden endelig at bestå
Mentalbeskrivelser er der afholdt 1 i Jylland og 2 på Sjælland – alle velbesøgte med retrievere,
samt et par andre racer til at fylde de sidste pladser op –
Der har deltaget 15 goldens på mentalbeskrivelser i år – fordelt med 9 på Jylland – 6 på
Sjælland.
Labrador og Chesapeake har fyldt de Sjællandske beskrivelser op, ellers var de blevet lukket
på grund af manglende tilslutning.
Siden racen fik sin ønskeprofil i 2001 har 156 golden deltaget. Gennemsnitsprofilens
spinddiagram ser stadig ud som tidligere.
DRKs øvrige racer har i 2007 alle fået en ønskeprofil, dermed kan de måske fremover fylde
evt. tomme pladser på vore mentalbeskrivelser.
Racens planlagte Åben A prøve blev desværre aflyst, det var ikke muligt at skaffe et andet
terræn.
Vinder A på Agerup blev afholdt allerede d. 1. november, der deltog 10 hunde – deltagere og
dommere havde en dejlig dag med mange gode fugle, så der kunne placeres 4 vindere.
SUNDHED:
Øjne:
327 hunde undersøgt i år 2008
Antal hunde med en
lidelse
12

Retinal Dysplasi (RD): Påvist

13

Kataract (ikke medfødt): Påvist

11

Cornea Dystrofi: Påvist

11

Distichiasis/Ektopiske Cillier: Påvist

2

Pers. Pupilmembran (PPM): Påvist

1

PHTVL/PHPV: Påvist

% af undersøgte
hunde
4,5 % af undersøgte
hunde
2,8 % af undersøgte
hunde
2,4 % af undersøgte
hunde
1,2 % af undersøgte
hunde
0,8 % af undersøgte
hunde
0,4 % af undersøgte
hunde

HD & AD:
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HD resultater er der en stigning på 16 i forhold til sidste år. AD er der en stigning på 13
resultater.
Informationerne er hentet fra DKKs hundeweb under ”update” til og med 31.12.2008.
251 AD undersøgt = 186/0 - 44/1 - 13/2 - 8/3
267 HD-undersøgt= 85/A - 100/B - 49/C - 27/D - 6/E

Antal
251
7

AD grad:
Antal AD
Procent
OCD

267
Antal HD status
Procent
begge hofter samme
status

FRI
A:
85
31,8

0
186
74,1
6

1
44
17,5
1 påvist

2
13
5,2

3
8
3,2

B:
100
37,5

C:
49
18,4

D:
27
10,1

E:
6
2,2

49ens

11ens

7ens

2ens

I alt
251
7
I alt
267

4 omfotograferinger 3 med forbedret resultat
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.
BOGPROJEKT:
Søren har arbejdet med layout, priser og ideer – projektet skal sættes på hjemmesiden i en
udgave, hvor man kan tilmelde direkte fra racens hjemmeside – leverandøren har desværre
været syg, hvilke har forskubbet hele planen.
Andre aktiviteter i året:
Indførelse af Championater:
DRK har tilbudt racerne ændring af championatskrav for DKBRCH og indførelse af et WT championat (DKWTCH) – vi har takket ja, men DRKs bestyrelse har efterfølgende stoppet
processen, da flere tekniske overvejelser skal gøres før det kan videreforarbejdes.
Udvalg:
Racen har fået samlet nogle arbejdsudvalg/grupper der i dag har haft første face to face møde
for at konstituere sig, samt fordele arbejdsopgaver. De pågældende udvalg er:
Trænings/markprøveudvalg.
Sundhedsudvalg
Udstillingsudvalg
Bogudvalg
Avlsrestriktioner:
Raceledelsen har ansøgt om ændring af avlsrestriktionerne for C hunde. Vores forslag faldt
ikke i god jord, men vi blev indbudt til møde med hele DKKs sundhedsudvalg først i december
omkring ”avlsrestriktionerne for Golden”– raceledelsen havde et formøde med de fra racens
sundhedsudvalg der kunne deltage, hvor et oplæg blev vedtaget og medbragt på DKKs møde.
Racens oplæg blev fremlagt og vi havde en god debat med DKKs udvalg, der præciserede,
hvilke muligheder DKK havde ifølge love og vedtægter for at hjælpe os.
Raceledelsen fremlagde et meget detaljeret forslag til handlingsplan for racen. Dette forslag
var baseret på fem hovedpunkter:
1. Begrænsning i matadoravlen
2. Ønske om en øget fotograferingsprocent i racen
3. Ønske om at begrænse anvendelsen af helt unge hanner indtil en større andel af deres
afkom i
første kuld er undersøgt for HD.
4. Ønske om at stille ”brugs-krav” og ”eksteriør-krav” til hunde med HD status C
5. Status C må kun parres med status A
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Man enedes om, at disse hovedpunkter indarbejdes i racens egne etiske anbefalinger, der
administreres af DRK/raceledelsen. Sanktioner som f.eks. udelukkelse fra hvalpeliste og
hjemmeside administreres ligeledes i klub-regi og vedrører kun klubbens egne forhold.
Kun ved grove eller gentagne overtrædelser indstiller raceledelsen/DRK til sanktion fra DKK.
Efter nogen debat enedes man om at ændre HD-avlsrestriktionen således:
HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, hvis begge forældre før parring er HD fotograferet og bedømt inden parring med følgende status:
- HD-status A + B: Har ingen restriktioner.
- HD-status C: Alle parringer skal forlods skriftligt være godkendt af Raceledelsen for
Golden
Retriever. Dokumentation (kopi af godkendelsen) skal medsendes ved
stambogsføring af hvalpe.
- HD-status D + E: Må ikke anvendes i avl.
BEMÆRK: Denne avlsrestriktion gælder for alle hunde i racen efter den 1. juli
2009.
DKKs sundhedsudvalg ønskede at få tilsendt racens konklusionsreferat fra mødet med DKK.
Det tilsendte referat vil blive behandlet på førstkommende DKK, SU - møde.
Hjemmeside:
Ny flot hjemmeside udfærdiget og stillet gratis til rådighed af Marlene Birkebæk kan ses på
racens sædvanlige adresse.
Tak til Marlene for det store arbejde du har udført.
Raceledelsen takker klubbens bestyrelse, personale, regioner, dommere og hjælpere for
samarbejdet i det forgangne år.

FREMTIDEN:
Seminar d. 21. februar DKKs lokaler Solrød Strand. Emnet:
”Racens sundhed - de arvelige faktorer” v/ Dyrlæge Birgitte Schjøth medlem af DKKs
sundhedsudvalg.
Eftermiddag: ”Racens brugsegenskaber” – DKCH(U) på lånt tid (3 år tilbage), hvordan
beholder vi den?
Gebyr: 100,00 kr. inkl. sandwich / vand / kaffe. Tilmeldingsfrist senest 14/2.
Bogprojekt
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Temadage med træning målrettet mod kvalifikationsprøve.
Træningsweekend:
Fredag d. 8. til søndag d. 10. maj 2009 i Vordingborg.
Forårsweekend 25. -26 april i region Centrum (Dommere / udstilling: Filip Johnsson (S) –
markprøve B: Keld Jørgensen – Christian Brix Søndergaard – Ulla Lindner –
kvalifikationsprøve: Rikke Borring & Kaj Jørgensen)
Efterår 29. -30/08 region Nordsjælland (Udstilling – markprøve B -kvalifikationsprøve)
Mentalbeskrivelser forsøges afholdt 2 i Jylland og 2 på Sjælland – hvis der er deltagere nok!
På grund af klubbens mange aktiviteter i jubilæumsåret bliver der ikke noget uofficielt
arrangement på Sjælland - i Jylland har det p.t. ikke været muligt at finde en ledig dato.
Der har været valg til raceledelserne d. 10. december 2008
Resultatet ved valgt til raceledelsen for Golden Retrievere:
Connie Pallesen 143 stemmer (valgt)
1.suppl. Maria Lindegaard 82 stemmer
Raceledelsen har konstitueret sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem af Raceledelsen:
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