Skypemøde TMU 260617 kl. 19.00 – 22.00.
Deltager: Kurt Vium, Joe Christensen, Palle Ingemann og Tina Hansen.
Referent: Tina Hansen
Punkter til mødet:
1. Evaluering af WT weekenden 10.06.17: En lang dag, men en rigtig god dag. Godt med officiel wt for
sig, rigtig godt med Hold DM, det individuelle trak lidt ud. Vi syntes det skal holdes over 2
workingtest: Hold DM holdes i juni 2018, individuel DM holdes i september 2018. Tina melder ind
til RKU
2. Info fra Keld Jørgensen vedr. priser på a-prøver (jeg har vedhæftet den her): Vi har kommenteret
Kelds mail og sendt mail til ham.
3. NM hold træning, 1 gang øst og 1 gang vest: Spørge deltagerne om de har mulighed for at deltage i
noget træning i juli måned.
4. Tilmelding af holdene til NM: Tommy skal undersøge om han kan tilmelde alle deltagerne og
holdene og betale, eller tale med Svein om hvordan vi får meldt alle til, og melder ud i
messagergruppen, hvad vi gør. Friste til NM 5. juli og til B-prøven i Norge 16. juli.
5. Tidsfrist for påsætning af informationer til vores prøver, Prøveleder, terræn og dommer: Prøven d.
27. august: Der har været kontaktet flere dommere og der arbejdes stadig på at finde dommer til
prøven. Forårs b-prøve: Kurt kigger på prøveleder og terræn, Første wt, Palle kigger lidt på det,
efterårs b-prøven Joe kigger på denne. Trippelarrangement 2018: Vi lægger det på samme dag i øst
og vest, lørdag d. 23.06.18, Tina melder det ind til RKU.
6. A-prøver, jagtsæson 2017-2018: TMU er i gang med at finde ud af datoer, vi går efter en åben og en
vinder prøve på både Sjælland og Jylland.
7. Træningsweekend 2018: skal holdes med træning lørdag og søndag. TMU går i tænkeboks, tages op
igen på næste møde.
8. Næste møde holdes slutningen af august 2017.

