Referat af skypemøde i trænings- og markprøveudvalget den 17. maj
2010.
Tilstede: Hanne (HM), André (AL), Birger (BK) Lene (LS). Afbud: Marlene (MB)
Valg af referent: Hanne (HM)
Valg af ordstyrer: Lene
1. Evaluering af NM i WT i Sverige.
HM fortalte, at selve oplægget til prøven var utraditionelt i forhold til vores forventninger til en
WT. Der var kun to poster, hvor 5 hunde var oppe af gangen. De 5 hunde roterede således, at alle
hunde prøvede alle placeringer. Det gav en vis stress for hundene at være oppe så mange hunde
samtidig, og det ses af resultaterne, at de mere rutinerede hunde havde lettere ved at håndtere det
end de unge hunde. Derudover var det et spændende arrangement med en rigtig god stemning og et
super terræn. Den danske delegation havde en rigtig god tur med godt sammenhold og højt humør.
Selve resultaterne kan ses på goldenhjemmesiden. BK fortalte, at han som webmaster havde fået en
henvendelse fra et medlem, som undrede sig over, at hjemmesiden ikke omtalte resultaterne fra
arrangementet.
2. Evaluering af B-prøven den 25. april
BK berettede om en positiv oplevelse med en godt tilrettelagt prøve i reg. Centrum. Der var 10
hunde til brugsprøve hos Lise Lotte Lind, som dermed debuterede som brugsprøvedommer. Det var
bemærkelsesværdigt, at både 1.v. og 3.v. var kommet direkte fra NM dagen før, men altså stadig
havde overskud til at gøre sig gældende i en vinderklasse.
3. Tripplearrangement på Fyn og Sjælland den 5. juni
Der var stadig nogle løse ender øst og vest for Storebælt. Men begge steder var man så langt, at vi
var trygge ved, at det sidste også nok skal komme på plads. LS har henvendt sig til Royal Canin
med henblik på foderpræmier, men havde endnu ikke hørt noget. BK vil forsøge hos Oliver. Der var
(igen) diskussion om, hvorvidt on line-tilmelding skal være oblikatorisk, evnt. kun for DJU
apporteringsprøven. Sjælland mente godt, at man kunne håndtere nogle tilmeldinger på dagen, Fyn
var mere usikker. BK lavede på stedet en omtale af arrangementerne med henvisning til on linetilmelding på forsiden af goldenhjemmesiden.
4. Golden WT den 3. oktober.
Det bliver ikke i Danstrup Hegn, men Annelise Johansen har sagt god for det nye terræn. Der er
truffet aftale med følgende dommere: Gert Müller, Leif Tholstrup, Hanne Søndenbro, Johnny
Henriksen. Imidlertid er det svært at forudse, hvor mange, der vil komme, og der var diskussion om,
hvorvidt arrangementet økonomisk kan bære 5 dommere. Det er også muligt med 3 dommere at
lave 3 poster om formiddagen og 2 om eftermiddagen, hvad TMU anbefaler. Dummyer og andre
remedier kan lånes af reg. Nordsjælland.

5. Goldenprøven efteråret 2010
Der er truffet aftale med følgende dommere:
Flemming Nøhr (vinderklasse)
Chresten Henriksen (åbenklasse)
John Bech (begynderklasse)
Bent Müller (kvalifikationsprøve)
LS (brugsprøve)
Reg. Midtsjælland står for det praktiske.
6. Arrangementer 2011
Forårets B-prøve: reg. Sydjylland. Efterårets B-prøve reg. Sydsjælland. Man drøftede mulighederne
for at indpasse værtsskab for NM i WT i dette mønster, da vi gerne vil lægge det i forbindelse med
en af goldenweekenderne. Det vil kunne give et meget attraktivt arrangement, hvor de, som
kommer fra de andre nordiske lande, også vil kunne melde til vores golden B-prøve. Der var
enighed om at det vil vi gerne, men enten skal det være om foråret i Jylland, hvilket giver længere
transport for nogen af deltagerne, eller om efteråret på Sjælland. At bytte om på prøvernes
placering var efter BK´s mening ikke muligt. Der blev valgt at arbejde hen imod et arrangement i
forbindelse med goldenweekenden i august på Sydsjælland. Lene henvender sig til Palle Ingemann,
som tidligere har lovet at skaffe terræn til efterårsprøven 2011. Raceledelsen har bedt os om at
komme med et forslag til, hvordan det danske hold fremover kan udtages på en god måde. Vi går i
tænkeboks indtil næste møde.
7. Eventuelt.
Der var intet under event.

