Skype-‐møde  
Raceledelsen  for  Curly  Coated  Retriever,  mandag  den  13.  februar  2017  
  
Deltagere:  Jens  M.  Jensen,  Mette  Wolff  Levinsen  (ref.),  Anja  Buhl-‐Westermann,  Ingelise  Koed,  
Dorte  Franzen  
  
Ad  1)   Orientering  ved  formanden  
Først  og  fremmest  stor  tak  til  Dorte  Franzen,  for  at  træde  ind  i  Raceledelsen.  Rigtig  
hjertelig  velkommen  fra  os  alle.  Vi  ser  frem  til  samarbejdet.  
  
Ny  konstituering  pr.  13.  februar  2017:  
Formand:  Jens  M.  Jensen  
Næstformand:  Mette  Wolff  Levinsen  
Kasserer:  Anja  Buhl-‐Westermann  
Sekretær:  Mette  Wolff  Levinsen  
Medlem:  Ingelise  Koed  
Medlem:  Dorte  Franzen  
  
Webansvarlig:  Anja  Buhl-‐Westermann  
Curly-‐shoppen:  Anja  Buhl-‐Westermann  
Medlemsbladet,  Retrieveren:  Ingelise  Koed  
Hvalpeanviser/omplaceringshunde:  Ingelise  Koed  
  
Raceledelsens  repræsentanter  i:  
Racebogudvalg:  Anja  Buhl-‐Westermann  og  Ingelise  Koed  
Aktivitetsudvalg:  Ingelise  Koed  og  Dorte  Franzen  
  
Årsmøde  i  DRK  søndag  den  26.  februar:  Jens  og  Mette  deltager.  
  
Årets  vindere  udnævnes  fremover  til  årsmødet,  men  fejres  på  det  årlige  Curly-‐træf    
ved  aftenbuffetten.  
  
Evalueret  brev  fra  Arne  Ellermann.  
  
  
Ad  2)   Orientering  ved  kasserer  
Arbejder  på  at  overtage  adgang  til  vores  nuværende  konto  i  Nordea,  og  flytte  denne  
til  Andelskassen.  
  
  
Ad  3)   Udgifter  vedr.  afholdelse  af  personlige  møder  
Fremover  er  det  aftalte  maksimumsbeløb  kr.  100,-‐  pr.  mand.  Udgifter  derudover  skal  
godkendes  særskilt.  
  
  
Ad  4)   Udvalg  for  Racebogen  
Udvalget  afventer  pt.  Merete  Stub.  
Vi  har  modtaget  materiale  fra  Tove  Hjort,  der  skal  kopieres  og  sendes  til  Merete.  
  
Vi  SKAL  i  gang  med  bogen  nu!  
  

Ad  5)   Kommende  arrangementer  
Fællestræning  den  22.  april  ved  Ebeltoft.  Ingelise  er  primær  arrangør.  Området  er  
booket.  Morgenmad  og  aftensmad  afholdes  i  Ingelises  sommerhus.  
Jens  indkøber  2  stk.  læsejl  til  at  afskærme  hundene  i  venteområdet,  samt  til  læ  ved  
frokost.  
  
Fællestræning  den  20.  maj  ved  Odense  med  Birgitte  Jørgensen  som  instruktør.  Anja  
er  primær  arrangør.  
Dagen  bliver  opbygget  som  en  clinique  med  teoretisk  gennemgang  først.  Anja  
Arbejder  på  at  finde  et  passende  lokale.  Træning  med  hundene  kommer  til  at  foregå  i  
området  Elmelunden.  
  
Hyggedagen  flyttes  til  september  pga.  sammenfald  med  DKK  international  udstilling  i  
Vejen.  
  
Racedyst  2017  –  Vi  skal  have  opslag  i  Retrieveren  næste  gang  om  tilmelding.  
  
Curly-‐træf  2017  
Campingområdet  er  på  plads.  Vi  skal  have  en  reminder  ud  til  folk  om  at  få  booket  
hytter  inden  1.  marts,  hvor  forhåndsreservationen  udløber.  
  
Markprøven  vil  blive  afholdt  på  Jens’  arealer  i  Klovborg.  
Udstilling  bliver  afholdt  på  campingpladsen  i  Bryrup.  
  
Tilmelding  til  frokost  lørdag  skal  foregå  på  forhånd  sammen  med  tilmeldingen  til  
lørdag  aften.  
  
Prøveleder:  afventer  stadig  
Markprøvedommer:  Kresten  Henriksen  
Brugsprøvedommer:  Jens  M.  Jensen  
Udstillingsdommer:  Børge  Espeland,  Norge  
Ringsekretær:  Mette  finder  en  
  
Sandwich  til  frokost  lørdag:  Jens  
Bestilling  til  buffet  lørdag  aften:  Mette  
  
Uofficiel  rallylydighedsprøve  lørdag  i  Klovborg.  Kører  sideløbende  med  markprøven,  
for  at  få  alle  deltagere  på  træffet  samlet.  Jens/Ingelise.  
  
Træning  til  rally  fredag  eftermiddag/aften:  Janne/Ingelise  
  
Klippecafé  lørdag,  sideløbende  aktivitet  med  markprøven  –  hjælp  og  vejledning  i  at  
klippe.  
  
  
Ad  6)   Indkommet  forslag  fra  Birthe  Thygesen  
Medlemsdage:  
Dag  1:  Klip  en  Curly  til  udstilling  –  i  teori  og  praksis  
Gode  råd  til  hvad  man  kan  gøre,  for  at  vise  sin  hund  optimalt  med  henblik  på  
udstilling.  Mulighed  for  at  medbringe  egen  hund.  
Underviser:  Forslag  Merete  Stub.  

Dag  2:  Foredrag  om  gangarter/sundhed  og  undervisning  i  praktiske  øvelser  man  kan  
lave,  for  at  forbedre  hundens  præstationer.  For  eksempel  hvad  kan  man  gøre  for  at  
undgå  pasgang,  hvad  skyldes  det  og  hvordan  belaster  det  hunden.  
Mulighed  for  at  deltage  med  hund  i  begrænset  omfang,  alt  efter  underviserens  
ønske.  
Underviser:  Kirsten  Dau  Nielsen,  Dyrlæge,  kiropraktor  og  akupunktør.  
  
Raceledelsens  kommentar  til  Birthes  forslag:  
Super  godt  initiativ.  Grønt  lys  til  at  arbejde  videre  med  dette.  Dorte  er  backup.  
  
  
Ad  7)   Eventuelt  
Takkegave  til  Heidi  for  indsatsen  i  Raceledelsen.  Jens  sørger  for  noget.  
  
Billeder  til  hjemmesiden  fra  Birthe  Thygesen.  Vi  indkøber  USB  til  lagring  og  overførsel  
af  billeder.  
  

