Skype-‐møde  
Raceledelsen  for  Curly  Coated  Retriever,  torsdag  den  4.  september  2014  
  
Ad  1)   Orientering  ved  formanden,  herunder  evaluering  på  bogen  til  CW S  i  
Finland  og  RKU-‐møde  
Det  skal  rettes  så  Merete  står  som  forfatter  til  det  danske  indlæg  i  CWS-‐bogen.  Vi  
laver  rettelsesblad  som  indstik  til  bogen  med  billeder.  
Hele  indlægget  publiceres  i  Retrieveren,  hvor  der  også  undskyldes  over  for  Merete.  
Ingelise  kontakter  den  finske  raceledelse  for  at  få  rettet  fejlen,  og  få  dem  til  at  
publicere  rettelsen  på  deres  Facebookside.    
Jens  skriver  udkast  til  et  brev  til  Kirsten.  
Bogens  pris  bliver  200  kr.  inkl.  porto.  Den  sættes  først  på  shoppen  når  rettelsesbladet  
er  klar.  
Jens  sørger  for  takkegave  til  Merete  for  200  kr.  
  
Bjarne  tager  til  RKU-‐møde  den  16/9  på  Fraugdegård.  
  
Ad  2)   Orientering  fra  kasseren  
Overskuddet  er  større  end  forventet  pga.  fint  salg  fra  Curly-‐shoppen  
Janne  fik  prøvegebyr  for  B-‐prøven  refunderet  pga.  løbetid.    
Anmeldelsesgebyret  kan  fremover,  på  anfordring,  tilbagebetales  hvis  framelding  sker  
pga.  løbetid.  
Til  udenlandske  deltagere  fratrækkes  125  kr.  i  administrationsgebyr.  
  
Ad  3)   Planlægning  af  næste  års  aktiviteter  
Racetræf  2015:  22-‐23.august  
Jens  tager  kontakt  til  dommerudvalget  med  henblik  på  at  finde  dommer  til  prøven.  Vi  
vil  forsøge  at  få  Kaj  Falk  igen,  alternativt  Jon  Andersen.  
Merete  Stub  som  udstillingsdommer,  Jens  spørger.  
Ringsekretær:  Mette  finder  en  bosat  på  Sydsjælland.  
Start  lørdag  kl.9  
Start  søndag  kl.10  
Fest  lørdag  aften  –  helst  på  campingpladsen.  
Bjarne  undersøger  campingpladser  med  stor  hyttekapacitet,  der  tillader  hunde.  
  
Træningsdage  2015  
Lørdag  den  11.  april  i  Ebeltoft.  Ingelise  sørger  for  instruktør,  evt  Ole  Meinert  eller  
Tommy  Lykke  Madsen.  
Lørdag  den  30.  maj  på  Fyn.  Markprøvetræning  og  ringtræning,  evt.  Marianne+mand,  
Anja  spørger.  
Begge  dage  med  spisning  om  aftenen.  
Takkegave  til  instruktørerne,  gavekurv  for  200  kr.  +  kørsel.  
  
Sportræningsdag  med  teori.  Mette  spørger  Lene  Brink  og  Janne.  
Spisning  om  aftenen.  
  
Ad  4)   Status  på  hjem m eside  
Anja  opdaterer  vores  abonnement  til  webhotel  og  påbegynder  opsætning  af  den  nye  
hjemmeside.  
Anja  overtager  hitlisten  så  den  løbende  bliver  opdateret  på  den  nye  hjemmeside.  
  

Ad  5)   Årsm øde  +  valg  til  Raceledelsen  
Ingelise  sørger  for  at  booke  skolen  og  lave  dagsorden  til  Retrieveren.  
Jens  og  Ingelise  er  på  valg  –  begge  modtager  genvalg.  
Frist  for  opstilling  af  nye  kandidater  er  den  10.  oktober  (der  tjekkes  op  på  om  datoen  
er  rigtig)  
  
Ad  6)   Træf  2014  –  evaluering  
Det  gik  godt,  ingen  negative  kommentarer.    
Det  gik  rigtig  godt  med  de  alternative  breddeaktiviteter,  der  kom  deltagere  som  vi  
normalt  ikke  ser  til  vores  arrangementer.  
Der  er  endnu  ikke  registreret  nogen  resultater  på  Hundeweb.  Resultaterne  er  sendt  
ind.  Jens  rykker  for  at  få  det  ført  ajour.  
  
Vi  skal  have  lavet  en  Facebook-‐gruppe,  hvor  vi  kan  invitere  de  forskellige  udenlandske  
sites,  for  at  trække  flere  deltagere  til  vores  arrangementer.  
  
Evt.  

