Årsberetning for 2019
Raceledelsen har i det forgangne år holdt 3 møder på Skype og 1 personligt møde.
Efter årsmødet d.19.januar konstituerede den nye raceledelse sig som følger:
Formand: Mette Wolff Levinsen
Næstformand: Ingelise Koed
Kasserer: Lise Mortensen
Sekretær: Bente Wischmann
Medlem: Jens M. Jensen
Bladansvarlig: Ingelise Koed
Webansvarlig: Bente Wischmann
Curly-shoppen: Lise Mortensen
I december valgte Ingelise at trække sig fra Raceledelsen. Mange tusind tak for dit mangeårige arbejde i
Raceledelsen. Som følge af dette træder 1.suppleant ind i raceledelsen og sidder på posten til denne er på
valg i 2021. Vi byder Michael Wolff Levinsen velkommen i Raceledelsen. Den nye bestyrelse konstituerer sig
umiddelbart efter årsmødet 2020.
Udover møderne i Raceledelsen har klubben været repræsenteret til generalforsamling i DRK på Fyn hvor
Bente, Lise og Mette deltog. Mette har i årets løb deltaget til to møder mellem DRK og racerne og et
fællesmøde med racerne, DRK’s formandskab og DKK.
I år har Raceledelsen været værter for 3 arrangementer.
I april holdt vi fællestræning i lækre omgivelser i hundeskoven ved Moesgård Strand. Det var en super skøn
dag med masser af godt hundearbejde på de åbne græsarealer, i skov og på stranden. Som altid indtog vi
vores medbragte mad i hinandens selskab og også i godt vejr.
I maj fik vi af Hanne Nørlem og Jes Kristoffersen, hjælp til at arrangere en gåtur i Rold Skov. Vi gik i samlet
flok en tur gennem skoven og holdt pause ved en skovsø hvor de der ønskede det kunne lade hundene
hente en dummy i søen. Vi samledes efter turen til lidt anderledes aktiviteter. En af aktiviteterne var et
kapløb med vand-mens man balancerede på ski-med hund i snor ved siden af-og distraktion. Det var
vældigt underholdende da nogen hunde var nemmere at distrahere end andre.
Vi sluttede dagen af med fælles kaffe-kage bord.
I august var træffet skiftet ud med en dualdag. Vi havde lånt DRK’s træningsfaciliteter i Herfølge. Vi havde
den store fornøjelse at byde flere nye medlemmer velkommen, så dagen startede med bordet rundt hvor
alle kunne præsentere sig selv og ens hund(e).
Janne Hjort stod for aktiviteterne med hundene som var en introduktion til rally, kaninslæb og
lydighedsøvelser til at forbedre kontakt mellem fører og hund. Merete Stub instruerede i pelspleje og
klipning af Curly. Rambo var meget tålmodig demohund og fik en ret fin frisure. Dagen sluttede vi med
fællesspisning og grill på terrassen. Det er fællesbilledet fra dette arrangement der pryder julekortet 2019.

Ved årets hund i Rally Lydighed var racen repræsenteret med hele 4 hunde i finalen. Curlygames Glittertind,
Zarla i begynderklasse. Zarla sluttede på en samlet 8.plads. KC Tai Tokerau Bakongo, Gatling og Curly
Cottage Loa deltog begge i Championklasse og sluttede af som hhv. nr.11 og 12. I Ekspertklasse konkurrede
Stagfield Gamekeepers Austen, Nora sig til en flot 9.plads. Tillykke til de dygtige hunde og førere.

Der blev i år opdrættet et enkelt kuld på 9 hvalpe fordelt på 2 hanner og 7 tæver.
3 hunde er blevet importeret. 1 tæve importeret fra Sverige, 1 hanhund fra Polen og 1 tæve fra USA.
4 hunde er undersøgt for hofteledsdysplasi (HD). 1 med status B og 3 med status C.
4 hunde er undersøgt for albueledsdysplasi (AD) alle med status 0.
1 hund er undersøgt for osteochondrose i skuldrene(OCD) med status fri.
4 hunde er blevet øjenundersøgt (ECVO) alle med diagnosen intet påvist uden bemærkninger.

Championtitler i 2019.
Curly Cottage Loa blev Dansk Veteran Champion

Hitlisten til årets hund
Til årets Brugs-Curly har 9 hunde samlet point i årets løb.
På en 3.plads Curlygames Glittertind med 780 point
På en 2. plads er Curly Cottage Loa med 1585 point
Med 1760 point er det i år KC Tai Tokerau Bakongo der løber med titlen. Stort tillykke til Gatling og Ingelise

Listen til årets udstillingscurly er på 11 hunde.
På en 3.plads er Dark Sapphires Kiwi med 185 point.
På en 2. plads er Lilholm’s Fajance med 255 point.
Med 290 point er det Lilholm’s Citrus Cooler der vinder titlen som årets udstillingscurly.

Årets Curly bliver udmålt af de hunde der både har samlet point på prøver og udstillinger.
Kun 3 hunde har samlet point begge steder
På en 3.plads er det Dark Sapphires Kiwi med 260 point
På en 2.plads er Curlygames Glittertind med 815 point.

-og med 1520 point er det på 1.pladsen Curly Cottage Loa.
Vi glæder os over de mange hunde der har samlet point i årets konkurrencer, da disse er med til at danne
et positivt billede af racen udadtil. Vi håber at endnu flere får lyst til at være aktiv med deres hund i det
kommende år.

Tak for et godt år 2019

