Referat TMU 23. oktober 2009
Deltagere Lene Sørensen, Birger Knudsen, Hanne Mårtonsson, André Lilja, Tina
Seligmann (ref.)
Afbud: Annelise Johansen, Marlene Birkebæk
1. Velkomst
Lene bød velkommen
2. Valg af referent
Tina blev valgt
3. Valg af ordstyrer
Birger blev valgt
4. Evaluering af afviklede træningsaktiviteter i 2009 (forårsweekend og
kvalifikationstræning)
Forårstræning:
Træningen gik godt og der var stor tilfredshed med trænerne.
RL har i referat fra 4. august skrevet at kassereren henvender sig til Tina vedr.
regnskab fra 2009 (der blev indleveret samme aften som arrangementet var slut)
og budgettet for 2010. Dette er ikke sket, og Birger kunne oplyse at RL stiller sig
undrende til regnskabet, da der er brugt flere penge på mad end de foregående år.
Tina oplyste at dette skyldes to ting. Dels et ønske fra trænerne om at maden
skulle være i orden, da de stillede sig til rådighed uden honorar og dels en
misforståelse om beløbets størrelse, da regningen kom. Oversigt over forbrug af
penge på mad for de sidste 4 år er fremvist.
Kvalifikationstræning:
Da TMU endnu ingen tilbagemeldinger har om antal deltagere, succes, evt.
gentagelse - og under hvilke former tages punktet op på et efterfølgende møde.
5. Hvalpetræning for goldenhvalpe født sommeren 2009 på Sjælland
Lene stiller sig undrende over den på hjemmesiden annoncerede træning, da TMU
ikke er informeret: Hvad er da TMU´s funktion hvis træning ikke skal oplyses over
for udvalget?
Birger undersøger
6. Evaluering af afviklede markprøver, B og A prøver i 2009
B-prøven
 Der manglede plads og parkering
 Afbrydelse af åbenklasse for vandapportering af vinderklassehund synes
uhensigtsmæssig
 Rod med brugsprøve og kvalifikationsprøve i naboterræn
 Vinderklasse tæt på at være en skændsel: ikke ordentlig planlagt, usikkerhed
om dommergodkendelse af prøve og tvivl om dommermotiv for
vandapportering, uhensigtsmæssigt med hån fra hjælpere
 STOR ros til vildets kvalitet, fx friske fugle på vand og fluer på vildt var
kassationsgrund
A-prøver
 Dejlig mange hunde tilmeldt i vinderklasse



Kun 5 tilmeldt åbenklasse, men flere kan nå at komme med. Ellers kan der
fyldes op med andre racer

7. Træningsaktivitet i første 6 mdr. af 2010
Der trænes i St. bededagsferien 2010 som sædvanligt. (30 april og 1-2 maj)
Terræn i nærheden af Kolding
Overnatning på Kolding Citycamp
Tema Workingtest
Trænerforslag: Carsten Hoffmann og Dieter (Sønderjylland)
Al anden WT-træning foregår i regionerne ligesom kvalifikationstræning,
hvalpetræning mv.
8. Markprøveaktivitet fra dec. 2009 til 01-07-2010
B-prøve
 24. april 2010 i Region Midtjylland
 29. august 2010 i Region Midtsjælland
A-prøve
 (Vinder) Agerrup i november, sålænge det er muligt
 A-prøve (Vinder) Helagergård v. Svendborg medio oktober på ænder og fasaner
 A-prøve (Åben) et eller andet sted
WT – officiel
 27. juni 2010 i Danstrup Hegn Nordsjælland
Prøveleder Annelise Johansen, PL-ass. findes uden for Goldens rækker
Dommere findes af Raceledelsen, da det er en officiel prøve
Der må meget gerne findes sponsore, men der skal ikke etableres
vandrepræmier, før det vides om det kan blive et tilbageværende arrangement
Birger skriver til DRK med oplysning om off. WT for Goldens
9. Eventuelt
Næste møde i forbindelse med årsmødet

Tina 27. oktober 2009

