Årsberetning for Curly Coated Retrievere 2014

Raceledelsen konstituerede sig som følger på personligt møde d 25-2-14
Formand: Jens M Jensen
Næstformand og Webkordinator: Anja Ballegård Westermann
Kasserer og administrator af Curlyshoppen: Bjarne Pless
Sekretær og hvalpeanviser: Mette Wolff Levinsen
Medlem og bladansvarlig: Ingelise Koed

Vi har i årets løb afholdt et personligt møde og fire møder på Skype, derudover har der været en del
telefonkontakt til raceledelsen.

Vi har i foråret afholdt en super træningsweekend ved Ebeltoft, hvor samlingsstedet var Ingelises
Sommerhus. Stor tak til Ingelise og Mogens for husly og forplejning. Også stor tak til Anja for virkelig
kvalificeret instruktion om lørdagen. Også stor tak til alle jer som mødte frem på trods af vejret.
Vi var i slutningen af april deltagere på Jagtmesse i Odense, hvilket var en stor succes, en del af forklaringen
herpå er nok at vi kunne udlevere en rigtig flot folder om vores dejlige hunde.
I forbindelse med World Curly Seminar i Finland bad Raceledelsen Merete Stub om at lave indlæg til
Årsbogen, som vi godkendte, At det så da bogen blev udleveret i Finland viste sig at være sket ændringer i
forhold til forfatter og billedønsker er vi selvfølgelig yderst frustreret over.
Kommunikation er jo en god ting når det fungerer, dette gælder både internt i raceledelsen og i relation til
omverdenen.
I Weekenden d 14. 15 Juni holdt vi Racetræf i Klovborg, hvor vi til at dømme markprøve havde inviteret
Anders Mølgård . Stor tak Anders fordi du gad bruge en lørdag på os, også stor tak til Marianne Pedersen og
hendes hjælpere uden hvem dette ikke kunne lade sig gøre.
Om søndagen havde vi inviteret Merete Stub til at dømme vores Certifikatudstilling, også stor tak til Merete
fordi du ville bruge en søndag på os.
Raceledelser var utrolig glade for at se så mange fremmødte som for en dels vedkommende jo nok kom for
at være en del af ryste sammen aktiviteter som foregik efter markprøvedelen om lørdagen. Stor tak til
Ingelise for kreativ tankegang.

Vi var også deltagere på dette års Racedyst i Skive. To hunde bestod, en gjorde ikke, så vi bestod ikke som
hold, bedre held næste år.
Der var planlagt sportræningsdag d 16-08 men grundet for få tilmeldinger måtte dette aflyses.
Takket være Anja har vi fået vores egen hjemmeside med følgende web. Addr. www.curlycoatedretrievere.dk, den vil løbende blive opdateret med relevante informationer.
Næste års aktiviter:
Der bliver afholdt træningsdag igen i 2015 i Ebeltoft lørdag d 11-04 hvor alle selvfølgelig er velkomne
Lørdag d 30- 05 vil der blive afholdt markprøve og ringtræning på Fyn( Har vi nogen addr.)
Racetræf i 2015 bliver afholdt på Sjælland i Weekenden d 22-23 August hvor der vil være markprøve om
lørdagen og Certifikatudstilling om søndagen.
Vi vil også igen forhåbentlig være deltagere på Racedysten i Skive for stående og ikke stående jagthunde.
Følgende hunde er bedste:
Markprøvehund:
Sporhund:
Udstillingshund:
Årets Curly:
Evt:
Jeg vil gerne takke Raceledelsen for super gode – konstruktive og behagelige møder, altid dejligt med
smilende deltagere.

