Referat TMU 18. februar 2010
Deltagere Lene Sørensen (LS), Birger Knudsen (BK), Hanne Mårtensson (HM), André
Lilja (AL), Marlene Birkebæk (MB)
1. Velkomst
Lene byder velkommen på Skype
2. Valg af referent
Marlene Birkebæk blev valgt.
3. Valg af ordstyrer
Birger Knudsen blev valgt.
4. Træningsweekend
LS kontakter Tina Seligmann vedr. afholdelse/aflysning af Træningsweekenden i Store
Bededagsferien. MB informerer raceledelsen om forløbet.
5. Tripple-arrangement
Hanne Mårtensson & Tina Hansen har påtaget sig opgaven på Sjælland. DJU-prøve,
samt dummyprøve. Schweisshundefører inviteret til at underholde i middagspausen.
Birger Knudsen & Gitte Sjælland har påtaget sig opgaven på Fyn arrangementet
afholdes på Højstrup øvelsesplads.
BK undersøger muligheden for at lave DJU prøven officiel.
Enige om at der ikke skal andre racer med på disse arrangementer.
BK sørger for online tilmelding øst og vest for Storebælt for skue, WT og DJU.
Brugsprøve ikke aktuelt.
Priser forelægges raceledelsen.
6. Workingtest
LS kontakter Annelise Johansen vedr. racens første officielle WT.
7. A-prøve på Rohden Gods
BK tager kontakt.
Det ser ud til at vi har flere steder vi kan afholde A-prøver.
Vi undersøger mulighederne for at holde A/C-prøver.

Åbenklasse A på Harrestedgaard d. 25-09-2010 Vi havde desværre frafald helt op til
prøven afholdelse og da vi er forpligtet til at stille med et hold apportører, vil man i
fremtiden først være tilmeldt, når racens kasserer har modtaget tilmeldingsgebyret.
8. Nordisk Mesterskab 2010
Udtagelse til holdet i fremtiden?
Svenskerne foreslår at NM afholdes hvert år, hvilket betyder at vi skal afholde
arrangementet hver 4. år.
Hanne er kontaktperson til svenskerne.
Standardiseret tilskud.
-Skal godkendes af raceledelsen.
8. Eventuelt
BK, AL & MB afholder træningsweekend næste år i Jylland.
Tilskud til prøver
Raceledelsen har på seneste møde besluttet, at der i fremtiden ydes tilskud til
deltagelse ved Nordisk Mesterskab og kun denne prøver.
For at få tilskud, skal holdkaptajnen eller en af holdet udvalgt person kontakte racens
kasserer, i god tid inden prøven afholdes. Beløbet udbetales til holdkaptajnen som må
fordele midlerne som der er enighed om på holdet.
Umiddelbart efter prøven forventer raceledelsen at få resultater og rapport gerne med
billeder, fra prøven.
Tilskuddet udgør 800,00 kr pr. golden til prøver i udlandet.

