ÅRSBERETNING RACELEDELSEN FOR GOLDEN RETRIEVER 2018
Ved årets start havde RL konstitueret sig som følgende:
Formand: Tina Hansen
Næstformand: Jane Grøndahl
Sekretær: Maria Lindegaard
Kasserer: Christina Petersen
Medlem: Tommy Petersen
1. suppleant: Gitte Garrido
2. suppleant: Rikke Borring
Cirka halvvejs på året trak Tommy sig fra RL og Gitte Garrido trådte derefter ind på Tommys plads.
Møder:
RL har holdt 11 møder siden sidste årsmøde. De 9 på Messenger og 2 face-to-face, samt 1 møde med racerne og DRK
og 1 møde mellem racerne. Der har også været holdt et medlemsmøde. Et møde som RL synes var meget produktivt
og det var rart at mødes på tværs af interesser og høre hinandens holdninger og ideer.
Medlemstal:
Ved årsskiftet 2018/2019 var der i alt 5288 medlemmer i DRK, i forhold til 4688 ved årsskiftet 2017/2018 – en
fremgang på 600, af disse har 1094 af medlemmerne tilhørsforhold til Golden retriever i forhold til 987 sidste år – en
fremgang på 107 medlemmer.
Stambogsføringer:
I 2018 er der blevet stambogsført 1260 golden retrievere mod 1028 i 2018. En stigning på 232 hunde. En ret flot
stigning og det højeste tal i en del år. Tallene har dog været faldet og steget skiftes vis de sidste år og det kunne
være dejligt, hvis denne stigning viser sig mere holdbar over de næste år.
Af importer har der i 2018 været 34 mod 38 i 2017. Et tal der har ligget nogenlunde stabilt de sidste mange år.
Arbejdet i 2018:
I 2018 holdt RL og SU et medlemsmøde d. 8/4 som blev indledt med et oplæg fra Lise-Lise Christensen om mental
sundhed. Derefter var emnet DNA-test og krav til BASIS og BASIS+ stambøger, som bl.a. har kastet RLs forslag om en
ny avlsrestriktion af sig. Det er en del år siden der sidst har været et medlemsmøde for goldens og med RLs øjne var
det rigtig godt at mødes i nogle andre rammer end de vante og givende at drøfte relevante emner for vores race.
Henover en stor del af året har problemerne fra sidste år med hjemmesiden også fyldt en del. Der er brugt utallige
arbejdstimer på at få det til at kører, dog har vi ikke kunne få betalingsmodullet til at fungerer.
Jeg vil gerne sige en stor tak til Birger for at træde til da Tommy stoppede. I den forbindelse vil jeg også takke Lisbeth
Bech for, trods de problemer der har været med tilmeldingsformularer og betalingsinformationer, at få vores hvalpe
og kennelliste til at fungerer.
Vi har derfor taget den beslutning at få en helt ny hjemmeside. Valget faldt efter research på udbyderen af DRKs
hjemmeside Mobillos og der arbejdes den næste tid på at få den op at køre. Så håber vi at det kan lette

arbejdsprocessen med at få en velfungerende og up to date hjemmeside, hvor vi er flere der har mulighed for at
servicere hjemmesiden.
Det meste af 2018 er også gået med at få Goldens i Danmark udgivet. Marlene med flere har lagt mange timer i at
udarbejde en flot bog i det sædvanlige lækre design. Desværre er tiden nok løbet fra en bog i papirudgave og RL
antager at det bliver den sidste bog af sin slags.
I 2018 har RL, fortsat fra 2017, forsøgt at få et samarbejde op at stå med DKK vedrørende den mail- korrespondance
vi have over det meste af 2017 om racespecifikke emner. Det har dog vist sig mere end svært og vi har følt at vi blev
tromlet og at tingene blev besluttet henover hovedet på os. Det har resulteret i at vi her i efteråret har henvendt os
til DRK og vi forventer et samarbejde med dem i starten af året, hvor vi forhåbentlig kan løse dette.
RL har også for ganske nyligt startet en mentorordning op for nye opdrættere som kan få råd og vejledning fra mere
erfarne opdrættere til at få en god start. Vi håber ad den vej at kunne bidrage til at flere af de golden retriever
hvalpe der bliver født er med DKK stamtavle.
Året har budt på en ny start til SU, som er i gang med at findes deres ben at stå på.
UU har brugt året til at prøve nogle nye og spændende tiltag af og fået et superflot økonomisk resultat på årets
udstillinger.
TMU har kæmpet en brav kamp, som vanligt for at få terræner, dommere og prøveledere til årets golden prøver,
samt at lave en god og hyggelig træningsweekend.
Mere om det kommer i udvalgenes egne beretninger….
Samlet set kan man sige at RL har måttet se i øjnene at det er nødvendigt med flere hjælpende hænder til de mange
opgaver. Så derfor er vores bøn til jer medlemmer, at i, i det kommende år vil byde ind og melde jer, hvis i tænker at
der er en opgave som i kunne påtage jer. Uden et fællesskab hvor vi alle hjælper til bliver arbejdsbyrden meget tung
at løfte for ”Tordenskjolds Soldater”.
Årets aktiviteter:
Der er afholdt vinter træning og Kvalifikationsprøvetræning i Hønning
3 WT-er incl. uofficielt hold DM og uofficiel individuel DM
2 Kvalifikationsprøver
1 Brugsprøve
2 B-prøver
3 Udstillinger
Trippel-arrangement på begge sider af Storebælt.
Racedyst i DJU med deltagelse af de to hold, som blev etableret på trippel-arrangementerne.
Til sidst vil jeg slutte med at takke de frivillige som i løbet af året (og måske de sidste mange år) har hjulpet med stort
og småt. Det er simpelthen så dejligt når man henvender sig til nogen for at spørge dem om at løse en opgave og
man så bliver mødt med et ”ja, det vil jeg da”. Så en kæmpe tak til jer alle med hjælp til både praktiske, tekniske og
administrative opgaver. Uden jer kunne det slet ikke fungere!!!

Der skal også lyde en kæmpe tak til vores sponsorer: Petshoppen, Gilpa og Petcare som igen i år har leveret mange
flotte præmier til vores arrangementer. Og en opfordring til dem der vinder dem om at huske at sige eller sende en
tak, det betyder rigtig meget for vores sponsorer.
På raceledelsens vegne vil jeg gerne sige tak for 2018. Vi ses derude i 2019

