Messenger møde
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 22. juni 2021
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Michael Rosenberg Gotthard, Michael
Wolff Levinsen, Bente Wischmann (ref.).
Ad 1)

Orientering ved formanden / konstituering af den nye raceledelse
Raceledelsen konstituerede sig således:
Mette Formand
Bente Næstformand, sekretær og webansvarlig
Lise Kasserer, Curly-shop ansvarlig og ansvarlig for Retrieveren
Michael WL Medlem
Michael RG Medlem

Ad 2)

Orientering ved kasserer
Intet nyt

Ad 3)

Opfølgning på årsmøde.
Det tages til efterretning at man på årsmødet diskuterede og ønskede strengere krav
til det at blive Årets Curly. Det var ikke ønskeligt at denne honorering kunne opnås
ved udelukkende at have en brugsprøve. Bestået brugsprøve giver 15 point.
Det lavest opnåelige antal point på en prøve, der hører under Brugs-Curly og som ikke
er Brugsprøve, er 30 point (Vildtspor/Schweiss prøve).
Det blev derfor besluttet at man for at blive Årets Curly minimum skal have opnået 30
Brugs-Curly-point.
Jens har lovet at fortsætte med at være tovholder på udviklingen af det nye
Markprøve system i DRK selvom har er gået ud f raceledelsen.

Ad 4)

Status på Curly-træf 2021
Enkelte sponsorere kontaktes for præmier til træffet Lise og Mette.
Der skal være rosetter til:
Bedst på Brugsprøve
WT 1-2-3 vinder i begge klasse
Udstilling BIR, B hvalp, B-baby, mv.
Rally 1ste vinder i hver klasse (deltagere forventes selv at gøre opmærksom på om de
har mulighed for at opnå RBM, RØM mv.)
Der skaffes dummyer - Årets Curly Træf 2021 - gives til alle Brugsprøve- og WT
prøvedeltagere.
Der vil desuden være belønningslegetøj til Rally deltagere, samt glas med logo til
deltagere på udstillingen.
Raceledelsen sørger for sekretær til rally prøven Michael WL & Michael RG
Prøvelederen i WT sørger for dummyer til selve prøven
Der sørges for vin til bidragsydere på Mini-hundeskolen, samt til Jens M. Jensen
Mette

Ad 6)

Evt
Næste møde bliver ad hoc på Messenger

