Referat for GOLDEN RACEN’s TMU MØDE
Fredag d. 15. Maj 2009 KL. 18.00

STED: DRK'S SEKRETARIAT, FRAUGDEGÅRD
FRAUGDEGÅRDS ALLE 4, FRAUGDE, 5220 ODENSE SØ

Tilstede: Birger Knudsen, Marlene Birkebæk, André Lilja, Lene Sørensen, Annelise
Johansen og Hanne Mårtensson
Afbud: Tina Seligman
1. Velkomst.
Birger bød velkommen
2. Valg af referent
Hanne blev valgt
3. Valg af ordstyrer.
Lene blev valgt
4. Valg af formand.
Lene blev valgt
5. Efterårets A og B-Prøver, herunder dommervalg
Palle Ingeman forsøger at arrangere åben A. Lene arrangerer vinder A på Agerup som de
forudgående år. Der var forslag om udenlandske dommere, men det er nok ikke realistisk,
i hvert fald ikke i år.
6. Prøver i 2010, hvor skal de afholdes. Undertegnede har søgt i Region Syd til
efterårsprøven og afventer svar.
Hanne står for forårsprøven øst for Storebælt og Birger står for efterårsprøven vest for
Storebælt. Vi kan eventuelt, hvis det viser sig umuligt på anden måde at få et samarbejde i
gang med relevante regioner, foreslå at regionerne stiller terræn og grej til rådighed, og at
vi så selv bemander prøven. Annelise vil arrangere officiel race-WT i Nordsjælland i juni.
Marlene og André arrangerer kvalifikationsprøve på Fyn midt på året åben for alle racer. Vi
vil forsøge os med guider på markprøverne for interesserede. Vi skal huske, at der skal
ansøges hos DKK om afholdelse af officielle prøver. For 2010 gør Birger det.
7. WT v/Annelise
Se ovenfor.

8. El-halsbånd v/Annelise.
Oplæg ved Annelise. Vi er enige om, at hvis man får kendskab til, at et medlem anvender
eller formidler brug af el-halsbånd, skal man orientere raceledelsen.
9. Økonomi – kørselsbilag.
Vi har foreløbig tilsagn fra raceledelsen om økonomisk dækning af to årlige møder. Der
kan søges om yderligere møder, hvilket formentlig ikke vil skabe problemer.
10. Eventuelt.
Annelise udarbejder årsplan over de opgaver, som ligger fast hvert år, til støtte for
fremtidigt arbejde i TMU.
Det skal pointeres overfor fremtidige prøveledere på goldenprøver, at der uddeles diplom
til ”prøvens bedste….” i alle klasser. Det har ikke fundet sted på alle hidtidige prøver.
Overskydende vildt fra raceprøver tilhører racen, da det er betalt.
Vi vil gerne arbejde for, at der skabes to nye titler: en for to gange 1. vinder på
goldenmarkprøve til samme hund, og en for ét cert. på markprøve og ét cert. på udstilling
til samme hund. Marlene kommer med forslag til gode navne til titlerne.
Næste møde: aftales senere.

