Årsberetning for 2018
Raceledelsen har i det forgangne år holdt 3 møder på Skype og 2 personlige møder.
Efter årsmødet d.20.januar konstituerede den nye raceledelse sig som følger:
Formand: Mette Wolff Levinsen
Næstformand: Ingelise Koed
Kasserer: Anja Buhl-Westermann
Sekretær: Dorte Franzen
Medlem: Jens M. Jensen
Bladansvarlig: Ingelise Koed
Webansvarlig: Anja Buhl-Westermann
Curly-shoppen: Anja Buhl-Westermann
Ved mødet d. 8. maj valgte Dorte Franzen at træde ud af Raceledelsen. Ingen af suppleanterne ønskede at
træde til hvorfor Raceledelsen fik lov af DRK til at fortsætte med de resterende fire medlemmer indtil
næste årsmøde.
Den ny konstituering blev med Mette Wolff Levinsen som formand, Ingelise Koed som næstformand,
Anja Buhl-Westermann som kasserer og sekretær og Jens M. Jensen som medlem.
Udover møderne i Raceledelsen har klubben været repræsenteret til generalforsamling i DRK i Sorø hvor
Jens og Mette deltog. D. 25/2 deltog Mette i RKU/MU´s orienteringsmøde om det nye markprøvereglement
I maj var Anja til møde mellem racer og endeligt deltog Mette til mødet mellem racerne og DRK’s bestyrelse
i oktober.
I 50 års jubilæumsåret for Curly Coated Retriever i Danmark har Raceledelsen været værter for 3
arrangementer.
I maj holdt vi træningsdag i Ebeltoft med temaet Lyst og glæde med Ingelise og Janne som instruktører. Det
var en meget udbytterig dag hvor flere nye medlemmer deltog.
På forespørgsel fra Dansk Jægerforbund stykkede Anja en racepræsentation sammen som blev bragt i
magasinet Jægeren i juni. En rigtig fin artikel der beskrev Curlyens fortræffeligheder som jagthund.
August var en travl måned startende med Curly World Seminar i Lochem i Holland. Danmark var
repræsenteret med 5 hunde. Der var flotte udstilllingsresultater til alle hunde på en udstilling der talte 139
tilmeldte Curlyer. Janne og Ingelise arrangerede en workshop med rally lydighed og til
landepræsentationen holdt Ingelise en tale om hvad vi arbejder med i den danske raceledelse. Der var gode
seminarer og workshops og rig mulighed for at netværke med andre Curly-ejere fra hele verden. Alt i alt en
stor oplevelse der kun kan anbefales at deltage i når arrangementet vender tilbage i Sverige i 2022.
Igen i år var Arne Ellermann og Kidjo garant for stor opmærksomhed på racen ved at blive udtaget til det
danske landshold der skulle dyste om det Nordiske Mesterskab i Vildstpor i Selbu i Norge. Arne og Kidjo
leverede en solid præstation i et svært terræn og ikke særligt gunstige vejrforhold. Ekvipagen sluttede på

en 3.plads på holdet og det samlede hold ligeledes på en 3.plads efter Finland og Norge. Stort tillykke til
Arne og Kidjo.
D. 17.-19.august afholdt vi vores flotte 50 års jubilæumstræf i rammerne ved Stevninghus Spejdercenter på
Als.
Til et program der talte hele 4 officielle arrangementer blev deltagere og publikum guidet gennem
henholdsvis Working Test begynder og åbenklasse med Keld Jørgensen som dommer, Markprøve B
begynder og åbenklasse med Jens Lund som dommer, Rally lydighed- begynderklasse, juniorklasse,
øvetklasse og ekspertklasse med Pia Hansen-Schwartz som dommer. På udstillingen stillede 13 hunde for
dommer Vidar Grundetjern fra Norge. Vi havde nogle hyggelige dage med mange gode indslag og
ekstraordinært mange flotte sponsorgaver. Vi vil gerne rette en stor tak til Lise for det store arbejde med at
kontakte sponsorer, modtage og arrangere gaverne og naturligvis stor tak til sponsorerne for jeres velvilje
til at støtte vores arrangement.
Festmiddagen på træffet blev anledningen til at præsentere den længe ventede bog om Curlyer i Danmark
fra 1968-2018. Den er resultatet af mange års arbejde der blev færdiggjort af bogudvalget bestående af
Merete Stub, Birthe Tygesen og Janne Hjort. En stor tak for jeres ihærdige arbejde. Bogen er et must-have
for alle med interesse for racen.
D.7/10 arrangerede vi Mentalbeskrivelse ved Hårup Sande ved Silkeborg.
6 Curlyer blev beskrevet hvoraf de 3 var under 2 år og dermed indgår deres resultater i den samlede
beskrivelse for racen.

Ved DKK’s Internationale udstilling i Herning er der tradition for at de 10 bedste hunde, der har konkurreret
i Rally lydighed i løbet af året, mødes til en sidste dyst. I år var Ingelise Koed og KC Tai Tokerau Bakongo
med til at repræsentere racen på bedste vis og blev i finalen nr.5. Det rakte til en samlet 9.plads i
Ekspertklasse. Tillykke til Ingelise og Gatling.
Der er i år blevet opdrættet et enkelt kuld på 10 hvalpe fordelt på 5 hanner og 5 tæver.
3 hunde er blevet importeret. 1 tæve importeret fra Letland, 1 hanhund fra Sverige og 1 tæve fra Norge.
3 hunde er undersøgt for hofteledsdysplasi (HD). 2 med status A og 1 med status C.
3 hunde er undersøgt for albueledsdysplasi (AD) alle 3 med status 0.
2 hunde er blevet øjenundersøgt begge med diagnosen intet påvist med bemærkninger.

Championtitler i 2018.
3 hunde fik titlen Dansk Junior Champion, Laguna Love Dreams Come True, Dark Sapphires Cornish
Aromatic og Lilholm’s Green In Regulation
Magriss Man In The Mirror blev Dansk Veteran Champion
Juhellus Plenty Of Magic er blevet Tysk Veteran Champion.

Hitlisten til årets hunde er endnu engang flot lang.
Til årets Brugs-Curly har 12 hunde samlet point i årets løb. Det er det højeste antal siden 2012.
På en 3.plads er Magriss Man In The Mirror med 405 point
På en 2. plads er KC Tai Tokerau Bakongo med 825 point
Med 875 point er det i år Curly Cottage Loa der løber med titlen. Stort tillykke til Loa og Janne

Listen til årets udstillingscurly er på imponerende 16 hunde. Det højeste antal vi har set i den tid vi har
registreret hele hitlisten(2011).
På en 3.plads er Curly Cottager Loa med 140 point.
På en 2. plads er Dark Sapphires Cornish Aromatic med 215 point.
Med 310 point er det Laguna Love Dreams Come True der vinder titlen som årets udstillingscurly.

Årets Curly bliver udmålt af de hunde der både har samlet point på prøver og udstillinger.
9 hunde har været med i kampen.
På en 3.plads er det endnu engang Magriss Man In The Mirror med 480 point.
På en 2.plads er KC Tai Tokerau Bakongo med 915 point.
-og med 1015 point er det på 1.pladsen Curly Cottage Loa.
Det er dejligt at trods det at toppen af hitlisten til årets Curly stadig domineres af de samme hunde, er der
mange nye aktive curlyer der er kommet på banen. Vi håber det er en udvikling der vil fortsætte i årene
fremover.

Tak for et fremragende år 2018

