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

Orientering ved formanden
Curly er sammen med Chess inviteret til at deltage i en Flat udstilling i Viborg den 12.
juni. Vi har givet tilsagn om gerne at ville deltage.

Ad 2)

Nyt fra kassereren
Der er kommet 2054 kr ind fra Lab udstillingen i Slagelse den 8. maj.

Ad 3)

Årsmøde
Vi forsøger t komme til at afholde årsmødet søndag den 20. juni. DRK kontaktes for at
blive opdateret på retningslinjer for afholdelsen. Efter dette mødes afslutning fik vi
tilbagemelding, at vi godt kunne afholde årsmødet på valgte dato. Jens
Hjemmesiden er opdateret og der er kommet invitation med tilmelding på Facebook.
Det er nødvendigt med tilmelding til årsmødet senest den 11. juni af hensyn til
forplejnng.

Ad 4)

Årets Curly træf
Som ved tidligere træf vil det være muligt at komme til brugsprøve på dagen og
derefter deltage i WT med bestået brugsprøve.
Der inviteres til deltagelse for alle i parolen lørdag morgen. Her vil der ad hoc kunne
tilbydes en guide til WT’en.
Campingpladsen vil gerne stå for sandwich lørdag, samt middagen lørdag aften Menu
er sendt til Mette.
Deadline for tilmelding til aktiviteterne samt middagen er den 2. august. Antal
deltagere samt valg af henholdsvis madpakke (frokost) incl. Vand og middagsmenu er
senest den 5. august.
Vi henviser til udenrigs ministeriets hjemmeside for indrejseregler ifm. corona. Vi
forventer at deltagere kan fremvise vaccinationspas eller test ved deltagelse i træffet.
Dr sker en mindre ændring af tidspunkt for starten af Rally, idet det bliver noget
forskudt. Rally starter således kl 11:30.
Af dommere til Rally prøven foreslås enten Heidi Kårup eller Connie Hansen. Heidi
spørges først. Mette

Ad 5)

Nyt fra møde om ændring ad Markprøvereglementet
Jens deltog i mødet om markprøvereglementet 27. maj, hvor raceledelserne var
inviteret. Hovedvægten i det nye reglement synes at være på prøver og favorisere
eliten. Brugsprøven, som vi kender den nu, vil forsvinde på sigt.
Arbejdsgruppen har lavet en slide med spørgsmål til racerne. Som respons på mødet
har Mette modtaget en mail fra Goldens raceledelse, der er kritisk overfor det nye
reglement mv.
Flat og Golden kontaktes for at høre om deres holdninger og måske starte en dialog
om samarbejde. Evt. opponere fælles mod nedlæggelse af brugsprøven. Jens

Ad 6)

Mentalbeskrivelse 2021
Der er altid 8 pladser på en Mentalbeskrivelse
Det planlægges at blive afholdt sidst i september

Ad 7) Evt.
Næste møde bliver ad hoc på Messenger

