Skype-‐møde  
Raceledelsen  for  Curly  Coated  Retriever,  torsdag  den  16.  april  2015  
  
Deltagere:  Jens  M.  Jensen,  Anja  Buhl-‐Westermann,  Bjarne  Pless,  Ingelise  Koed,  Mette  Wolff  
Levinsen  (ref.)  
  
Ad  1)  Orientering  fra  formanden,  herunder  m øde  m ellem   DRK  og  Racer  
Orientering  fra  formanden.  
  
Opfølgning  fra  bestyrelsen:  der  blev  ikke  vedtaget  nogen  ændringer  i  forhold  til  
indkomne  forslag  om  præmiering  til  vinderklasse  på  markprøve.  
Fastholder  der  skal  være  A-‐prøvedommer  på  working  tests.  
Ændringer  af  regler  til  unghundemesterskabet,  så  alle  kan  gennemføre  alle  poster,  og  
de  6  bedste  bliver  udtaget  til  deltagelse  i  finalposten.  
Hvalpepakker:  Mappen  skal  fremover  være  med  løsblade.  Tilbagemelding  til  DRK  om  
vi  kan  tilslutte  os.  
  
Ad  2)  Orientering  fra  kasseren  
Vi  følger  nogenlunde  budgettet.  Kassebeholdning  på  104.000kr.  
Der  er  indkøbt  udstillingstelt  til  knap  1000  kr.  
Til  Curly-‐shoppen  er  der  indkøbt  dummytasker  og  termokrus  med  logo.  
  
Ad  3)  Status  for  den  ny  hjem m eside  
Alle  fik  logget  ind  og  fik  en  rundvisning  i,  hvad  der  er  tilgængeligt  på  siden.  
  
Ad  4)  Curly-‐træf  2015  
Endeligt  program  samt  invitation  til  træffet.  Anja  afventer  de  sidste  navne  og  
opdateringer.  Man  kan  tilmelde  sig  udstillingen,  men  Anja  sender  mail  til  Connie  så  
også  B-‐prøven  kommer  på  Hundeweb.  
  
TODO:  
Reservere  udstyr  til  onlineregistrering  af  kritiksedler.  
Følge  op  på  om  ringsekretæren  kan  håndtere  udstyret.  
  
Opgavefordeling:  
Alternative/for  sjov  aktivititer  lørdag:  Ingelise  
  
Indskrivning  begge  dage:  Bjarne  
  
Sponsorgaver:  ALLE  
  
Aftensmad:  Bjarne  tjekker  op  
  
Invitation  af  Cheasapeake:  Anja  
  
Endelig  invitation:  Anja  
  
Mødested  til  B-‐prøven:  afklaring  af  eksakt  adresse  
  
Ad  5)  Træningsdag  på  Fyn,  30/5  
Invitation  i  Retrieveren  i  næste  blad.  
  
Ad  6)  Evt.  
Spørgsmål  fra  Arne  Ellermann  om  pointgivning  af  DM-‐spor.  
Ingelise  spørger  Janne.  Endelig  afklaring  via  mail.  Husk  alle  at  kvittere.  
  

Ændring  af  kriterierne  til  Årets  Curly  (dual).  Hunden  skal  både  have  opnået  point  på  
prøve  og  på  udstilling.  
  
Evaluering  af  træningsdag  i  Ebeltoft:  Dagen  gik  rigtig  godt,  og  det  var  et  rigtig  godt  
terræn,  som  vi  vil  gøre  brug  af  igen  næste  år.  
  
Næste  møde:  27/5  på  Skype.  
Punkter  til  dagsorden:  
Mentaltest  
  
Curly-‐træf  2015  
  
Planlægning  af  Curly-‐træf  2016  

