Messenger møde
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 11. juni 2019
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Ingelise Koed, Lise Mortensen, Jens M. Jensen, Bente
Wischmann (ref.)
Ad 1)

Orientering ved formanden
Information om ”møde mellem racerne mandag den 17/6 kl 18. Nærmere adresse
endnu ikke oplyst. Bente og Mette deltager.
Emner der skal tages med på mødet problemet med medlemskartotek, Curly
tilhørsforhold. Listerne ikke opdaterede; der er problem med at systemet fejler.

Ad 2)

Orientering ved kasserer
Intet nyt.

Ad 3)

Udstilling Karup (DRK jubilæums arrangement)
Vi betaler halvdelen af gebyret til dommer ved udstilling. Der vil være boblevand til
afslutning. Vores deltagere får desuden morgenbrød og kage med logo.

Ad 4)

Dual dag 17.august
Arrangementet foregår på DRK region Midtsjællands arealer i Herfølge. Billesborgvej
42.
Tilmeldings deadline sættes til 10. august. Tilmelding til Bente på
bente@wischmann.dk
Program:
Vi mødes kl 13 til fælles frokost og information om dagen. Hver deltager medbringer
egen frokost.
Vi deles i hold, hvis første opgave en modificeret Rally bane med opgaver for to- og
firbenede.
Kl 15 holdes pause, hvor raceledelsen står for kagebord incl. kaffe/te
Derefter fortsætter aktiviteter med kaninslæb og alternative apporteringer
Samtidig (mellem kl 14 og 16) vil der være mulighed for at tage brugsprøve, samt
undervisning i klipning af curly’er.
Brugsprøve: vi spørger region Midtsjælland om de selv vil afholde prøven, hvis ikke er
Jens brugsprøvedommer. Politiet adviseres ang. skud.
Merete kontaktes for om hun vil undervise i klipning.
Til aften (ca kl 18) vil vi grille. Hver deltager medbringer kød og drikkevarer. Vi sørger
for salat og brød.

Ad 5)

Medlems arrangement i efteråret
Datoen rettes fra 6. oktober til den 5. oktober.
Vi afholder en Uofficiel markprøve og ser efter et område tæt på Mette.
Vi slutter hos Mette til mad og hygge.
Karina Hesselager er i spil som dommer.
Afholder evt. lignende arrangement til foråret på Ole’s sted, når vi er udenfor jagt
sæsonen.

Ad 6)

Eventuelt
Prøver et andet kommunikations medie til fremtidige møder. Testes den 16. juni.

