TRÆNINGS OG MARKPRØVE UDVALGSMØDE
D. 6/6‐2011 kl. 1400 på Fraugdegaard
DELTAGERE: Anne Mette Lindså(AML), Lene Sørensen(LS), Birger Knudsen (BK), Marlene Birkebæk (MB)
AFBUD: André Lilja
REFERENT: Marlene Birkebæk
1. Behandling af triplearrangement
a. Veteranklasse på WT = 10 år og derover
b. Rabatordning

Eksempel 1: Tilmelding til alle discipliner
DJU
WT
Skue
Rabat
Hund nr. 1
125,00 kr. 125,00 kr. 125,00 kr. 75,00 kr.

I alt
300,00 kr.

Kval
310,00 kr.

Eksempel 2: Tilmelding til udvalgte discipliner
Hund nr. 1
125,00 kr. 125,00 kr.

250,00 kr.

310,00 kr.

0,00 kr.

Eksempel 3: Tilmelding til udvalgte discipliner med flere hunde
Hund nr. 1
125,00 kr. 125,00 kr. 125,00 kr. 75,00 kr. 300,00 kr.
Hund nr. 2
125,00 kr. 125,00 kr.
50,00 kr. 200,00 kr.
Hund nr. 3
125,00 kr.
50,00 kr. 75,00 kr.
Hund nr. 4
125,00 kr. 50,00 kr. 75,00 kr.

310,00 kr.

2.
Træningsweekend
a. TMU har været for ambitiøse og må erkende at vi desværre ikke har de fornødne ressourcer til
at gennemføre weekenden.
b. TMU vil invitere til endags træning for holdene til NM om lørdagen.
Boye Rasmussen, kennel Thirsgaards har takket ja som instruktør.
3. Evaluering af WT på Fyn
a. Vanddirigering og manglende evne til samme er taget ad notam. TMU vil forsøge at arrangere
vandkursus / nedsætte arbejdsgruppe om dette.
4. Holdsammensætning
a. Deltagerne rykker op, så de første hold hele tiden består af de ekvipager der har flest point.
Se Retrieveren nr. 5 side 34
b. BK vil snarest sende en skrivelse til deltagerene om RL’s krav til disse.
c. Sponsorer til NM? TMU har fået en henvendelse vedr. sponsering af pokaler, men RL & TMU
mener at disse pokaler / præmier sponsoreres af RL.

‐ Vandrepokal + bog
‐ Guld‐, sølv‐ og bronze‐medaljer til de 3 vindende hold.
d. Medlemshenvendelse vedr. NM hjemmeside (123hjemmeside)
AFSLAG på dette, da der vil blive plads til præsentation af de enkelte hunde/ekvipager på
www.goldenretriever.dk
e. Deltagergebyrer på efterårsweekenden.
Prisen er ens for alle – dvs. at deltagere fra vores nabolande kun skal betale det normale gebyr.

5. Efterårsweekend
a. Dommere
WT – se www.goldenretriever.dk
b. B‐prøve – se www.goldenretriever.dk
c. Dummyer
BK kontakter Keld Jørgensen om hvor mange dummies han forventer at have til rådighed.
d. Katalog med billeder af de enkelte hold
LS skriver til nabolande
e. Overnatning for ikke deltagere, Sorø Camping – henvise til NM
f.

Dummyshoppen
MB kontakter for info om præmier

g. Bespisning – AML kan kontaktes pr. e‐mail mlinsaa@gmail.com
Morgenmad til ca. 30 kr.
Middagsposer til ca. 50 kr.
h. Telt
LS undersøger mulighederne
i.

Point
BK undersøger muligheder for lån/erhvervelse af Excel ark

j.

Aftensmad – LS er ansvarlig
Svend Christensen er inviteret

k. Parkering
AML undersøger muligheder for lån af nærliggende mark.
l.

Toiletvogn – AML ansvarlig

m. Tilmelding
BK sørger for online tilmelding asap.
6. Evt.
7. Næste møde d. 2/8‐2011 kl 1800

