Skype-‐møde  
Raceledelsen  for  Curly  Coated  Retriever,  onsdag  den  26.  marts  2014  
  
Deltagere:  Jens  M.  Jensen,  Anja  Ballegaard  Westermann,  Bjarne  Pless,  Ingelise  Koed  og  Mette  Wolff  Levinsen  
  
Ad  1)   Orientering  ved  formanden  
Jens  har  talt  med  Merete  Stub,  som  efterlyser  årsberetninger  fra  tidligere  årsmøder.  Anja  vil  finde  
dem  frem  og  sende  dem  til  hende.  
  
Referater  vil  først  blive  lagt  på  nettet  når  vores  nye  hjemmeside  kommer  op  og  køre.  
  
Aktiviteterne  til  racetræffet  er  endnu  ikke  kommet  på  Hundeweb.  Der  er  formidlet  kontakt  for  at  få  
det  bragt  i  orden.  
Vi  skal  have  fundet  ringpersonale  til  udstillingen  på  racetræffet.  
  
Ad  2)   Orientering  ved  kasserer  
Curly  har  fået  lidt  mindre  i  tilskud  fra  DRK  end  sidste  år,  11.300  kr.  
De  eneste  udgifter  siden  sidst  er  til  kørsel  og  forplejning  ved  sidste  møde.    
Varerne  fra  Curly-‐shoppen  kommer  med  til  træningsweekenden,  så  det  er  muligt  at  handle  Curly  
gear.  
  
Ad  3)   Orientering  fra  møde  mellem  DRK  og  racer  
Nyt  om  hundeloven,  den  administreres  nu  under  Fødevarestyrelsen.  
Fremover  skal  det  blive  nemmere  at  blive  instruktør  i  DRK.  
Prøver  i  DRK  regi:  prøvegebyr  er  ens  for  alle  deltagere,  der  er  medlem  af  en  FCI  godkendt  
specialklub.  Kryptorchide  hunde  må  gerne  deltage  på  prøver,  dog  skal  de  have  en  kryptochidattest  
fra  en  dyrlæge.  
Der  er  deadline  til  DRK’s  nye  hvalpebog  den  1.  juni.  
Der  blev  ytret  ønske  om  en  ny  kvalifikationsprøve  for  Retrievere.  
  
Ad  4)   Bestilling  af  dom æne  og  webhotel  
Vores  nye  hjemmeside  kommer  til  at  hedde  www.curlycoated-‐retrievere.dk  .  Anja  vil  begynde  med  
opsætning  af  den  nye  hjemmeside  i  løbet  af  sommeren.  
  
Ad  5)   Curlybrochure:  tekst  til  godkendelse  og  trykpriser  
Anja  har  fundet  trykpriser  på  brochurer.  Vi  vælger  1000  stk.  offset-‐tryk,  for  at  få  den  bedste  kvalitet.  
  
Ad  6)   Træningsweekend  
Der  er  styr  på  træningsweekenden.  Der  er  allerede  fint  med  tilmeldinger.  
Anja  vil  tage  sig  af  begyndertræningen  lørdag  formiddag.  Jens  tager  sig  af  åben-‐hunde  træningen  om  
eftermiddagen,  Janne  og  Ingelise  assisterer.  
Ingelise  har  styr  på  spisningen  lørdag  aften.  Søndag  er  der  endnu  et  træningspas  med  vildt  inden  
weekenden  slutter  midt  på  dagen.  
  
Ad  7)   Dato  for  planlægning  af  racetræf  
Prøveleder  lørdag:  Marianne  
Skytte:  Mette  
Dato  for  planlægningsmøde  på  Skype.  Torsdag  d.22.maj  kl.19.30  
  

Evt.  

Fotorammer  til  årets  curlyer  bestilles  hos  Dummyshoppen  til  120  kr.  pr  stk.  

