Messenger møde
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 9. marts 2021
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Jens M. Jensen, Michael Wolff Levinsen,
Bente Wischmann (ref.).
Ad 1)

Orientering ved formanden
Forespørgslen fra Rikke Andersen helt tilbage i september om at blive eksteriør
dommer for Curly, er blevet forsinket i DRK’s sekretariat. Mette har igen bekræftet
overfor DRK at det er ok og at hun bør være med på det kommende træf i august.
Randi Pedersen fra Lab blev racernes repræsentant ved møder i arbejdsgruppen for
revidering af markprøve systemet. Det ser ud til, at der er sket en misforståelse, hvad
angår dette mandat, idet Randi har fremlagt et forslag til arbejdsgruppen, der ikke er
clearet med racerne og som raceledelsen (sammen med bl.a. Golden) ikke er enige i.
Dette meldes tilbage Mette.
Stambøger er ændret. Raceledelsen tilslutter sig de andre racers tilbagemelding om
at den nye formulering om at hvalpen er avlsgodkendt, ikke er korrekt.

Ad 2)

Nyt fra kassereren
Intet nyt

Ad 3)

Årsmøde
Datoen for det udsatte årsmøde, 18. april, fastholdes. Et sted til at afholde årsmødet
skal bookes. DRK kontaktes for at høre om DRK dækker udgift til eventuel ombookning, hvis mødet må udsættes endnu engang. Mette

Ad 4)

Aftaler ifm. Årets træf
Eksteriør dommer til udstillingen er bekræftet at være Svend Erik Løvenkjær. Rally
dommer skal findes senest en måned før træffet.
Ole og Anja rykker for bekræftelse af bookningen af prøve terræn. De kontaktes for at
få bekræftet, at de også spørger til at få hjælpere Mette
Et opslag med status for træffet laves på medierne Facebook og hjemmesiden, samt i
Retrieveren. Lise

Ad 5)

Hundeskolen
Mini-hundeskolen starter næste weekend og der vil komme indlæg hver anden
lørdag.
Anja og Ole har meldt tilbage med ny udgave af deres disposition for deres indlæg om
apportering/ …den apporterende race…(titel kan ændres). Som det ser ud, vil der
være 4-5 videoer og de forventes klar i begyndelsen af maj. Videoerne vil omfatte en
indledning med grundlæggende træning (kontakt, hjemkald mv.), Apportering,
Dirigering og Søgeøvelser.
Emnerne Pelspleje/klip er næsten klar; Spor forventes klar 1. april. Nosework og Rally
er klar, og det samme gælder webinaret om Massage.
En bekræftelse på at webinaret om Førstehjælp a la det, vi havde på sidste årsmøde
mangler. Dyrlæge Heidrun Møller kontaktes Mette
Planen er at hundeskolen er kørt færdig til juni.

Der er kommet forslag om webinar med Sarah Shull. Dette har ført til et ønske om en
åben diskussion omkring træningsprincipper og etik på næste årsmøde under
eventuelt.
Ad 6)

Indkomne forslag
Det indkomne forslag til behandling på årsmødet fra Janne og Ingelise, der omhandler
Årets hund - point og krav til udnævnelsen blev diskuteret i raceledelsen ved et
tidligere møde (jvfr referat 30. november 2020).
Forslaget omhandler et emne, der ikke direkte er rettet mod ændringer i racens
vedtægter og vil derfor ikke skulle til afstemning. Forslaget vil derfor blive behandlet
under evt. til kommende årsmøde.

Ad 7)

Retningslinjer for afgørelser i Raceledelsen
Det blev diskuteret hvilke retningslinjer vi har eller skal have for afgørelser, der tages
af Raceledelsen. Det blev besluttet at man i raceledelsen kan fjerne opslag fra
Facebook i CurlyCoatedRetrieverDanmark gruppen og lade opslaget være på ”stand
by” med besked til afsender. Aktionen vil derefter kunne tages op på møde i
raceledelsen. Det aftales endvidere at alle raceledelsens beslutninger træffes i fælles
forum.

Ad 8)

Evt.
Som nævnt ved tidligere møde ønsker Raceledelsen at indstille endnu en person til
brugsprøvedommer. Hverken Ole eller Anja er afvisende.

Næste møde bliver ad hoc på Messenger

