Årsberetning for Curly Coated Retrievere 2015

Raceledelsen konstituerede sig som følger efter årsmødet d 24-01-15
Formand: Jens M Jensen
Næstformand og Webkordinator: Anja Buhl-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 tre møder på Skype.
Vi har deltaget i møder med racer – RKU og så har vi tiltrådt den nye sammarbejdsaftale med Drk.
Sportræning ----Træningsdag ved Ebeltoft blev afholdt d 11-04 . stort tak til Ingelise for arrangementet og for lån af
sommerhuset
30-05 – Træningsdag på Fyn ved Elmelund Skov , stor tak til Anja og Ole for et godt arrangement.
D 26-07 var vi igen i år deltagere på racedysten i Skive, desværre uden at bestå.
Racetræffet blev afholdt på Sjælland med udgangspunkt i Campingpladsen De Hvide Svaner.
Dette års træf blev rigtig vellykket , der var deltagere både fra Holland Sverige og selvfølgelig
Danmark. Der var en fantastisk god stemning både på Campingpladsen og ved markprøven om
lørdagen hvor vi også havde inviteret Chesapeake. Stor tak til Reg. Sydsjælland for afviklingen af
prøven, dejligt med smilende hjælpere og prøveledere. Ogs stor tak til Kaj Falk Andreasen for at
bruge en dag på vores hunde.
Efter markprøven sørgede Ingelise for aktiviteter til alle intreserede ved campingpladsen, stor tak
til Ingelise.
Søndag havde vi Certificatudstilling som efter en del besvær med netforbindelser kom i gang ca 30
min forsinket. Vi havde inviteret Merete Stub til at komme og dømme , stort tak til Merete for at
ville bruge en hel søndag på vores hunde.
Stor tak til Bjarne Og Lissy for al arbejdet med Curlyshoppen

Næste års aktiviteter:
Der vil blive afholt fællestræning i April md. På Djursland og Maj md. På Fyn.
Vi har været så heldige at kunne koble os på et besøg af Kirstin Anderson som vil holde foredrag/
træningsdag for os mandag d 27-06-16 med udgangspunkt i Ingelises sommerhus på Djursland.
Vi forventer også i 2016 at deltage i Racedysten i Skive Og måske på Sjælland.
Racetræffet i 2016 bliver afholdt på Fyn d 20-21-08 med markprøve om lørdagen og
certifikatudstilling søndag
Årets Curly : Magris Man in the Mirror
Årets brugscurly: Curly Cottage Kidjo
Årets Udstillingscurly: Curly Cottage Loa
Der er I 2015 født 1 hvalpekuld på 12 hvalpe 5 hanner og 7 tæver
Der er importeret 4 hvalpe fra Sverige 1 tæve og 3 hanner
Der er HD fotograferet 2 hunde med status A
Der er AD fotograferet 2 hunde en med status 0 og en med status 1.
En øjenlysning med status fri.
Der er mentalbeskrevet 3 hunde i 2015.
Igen vil jeg gerne takke Raceledelsen for et godt samarbejde i det forløbende år.
Stort tak til Bjarne for din til i Raceledelsen, vi håber i stadigvæk vil finde vej til vores
arrangementer i fremtiden.

