Raceledelsens planer for 2022
Kære alle medlemmer.

Der har været en del turbulens på de sociale medier omkring raceledelsens medlemmer og raceledelsens
arbejde. Vi ønsker med denne skrivelse at forsikre racens medlemmer om, at vi fortsat arbejder med de
mål og aktiviteter, vi lagde frem i årsberetningen på årsmødet i d. 5. februar i år. Raceledelsens 4
medlemmer har ingen intentioner om at gå i utide, og vi fortsætte ufortrødent arbejdet med at afvikle
arrangementer til glæde for vores mange medlemmer.
Vi får brug for jeres hjælp, så byd gerne ind, hvor I mener, I kan være med til at løfte en opgave. Ingen
hjælp er hverken for stor eller for lille i den sammenhæng.
Aktivitetslisten er lang og mange af arrangementerne er i det store hele på plads, men vi har noteret i
listen, hvor vi mangler hænder til at gribe en bold eller 2:

Sæt kryds i kalenderen 2022
13. marts

Working Test, Sjælland, Sorø (OK).

2. april

Certifikatudstilling, Mindstrupgård, Sjælland. Dommer: Brian Izzard (UK). (OK)

3. april
Markprøve B, Mindstrupgård, Sjælland. (OK)
I forbindelse med racearrangementet vil vi gerne støtte op om forslaget om at have en guide til at vise
interesserede rundt på prøverne om søndagen, samt en person der gerne vil stå for ringtræning og
hjælptil nye på udstillingen. Kontakt Randi Pedersen på mail: durins@mail.dk, hvis du vil byde ind på den
opgave.
Marts-april

Sportræningstræf (OK)

Maj

Udstilling med ches og Curly (Dato kommer snarest)

31. juli
Jægerforbundets racedyst
Raceledelsen ønsker at finde en tovholder på henholdsvis Sjælland, Fyn og Jylland til at samle hold til
årets racedyst i DJ. Kontakt Birgitte Ahlberg på mail: bia64@hotmail.dk , hvis du vil byde ind på den
opgave.
13.-14. august Markprøvetræningstræf (Kører på skinner, men husk at melde til når den tid kommer).
27. august
28. august

Marprøve B, Astrup, Nordjylland.
Certifikatudstilling, Astrup, Nordjylland.

I forbindelse med racearrangementet vil vi gerne støtte op om forslaget om at have en guide til at vise
interesserede rundt på prøverne om søndagen, samt en person der gerne vil stå for ringtræning og

hjælptil nye på udstillingen. Kontakt Randi Pedersen på mail: durins@mail.dk, hvis du vil byde ind på den
opgave.

17. september WT, Jylland. Raceledelsen har brug for en tovholder til prøven. Skriv til Randi Pedersen,
durins@mail.dk , hvis du ønsker at påtage dig den opgave.

Herudover ønsker raceledelsen at slå et slag for organisering af forskellige træningsarrangementer lokalt
rundt omkring i landet. Meld ind til Øivind Kaas-Larsen, kaas-larsen@mail.dk hvis I ønsker arrangere
træning for racen.

Så vi holder snuden i sporet og glæder os til at se rigtigt mange af jer, til mange af de forskellige
arrangementer.

Velkommen til!!

Med venlig hilsen
Birgitte Ahlberg, Birgit Jordt Adsersen, Øivind Kaas-Larsen og Randi Pedersen.

