Messenger møde
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 24. august 2021
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Michael Rosenberg Gotthard, Michael
Wolff Levinsen, Bente Wischmann (ref.).
Ad 1)

Orientering ved formanden / evaluering af træffet
Den 8. september er der møde mellem racerne i Odense. Lise deltager
Den 13. september er der møde mellem racerne og DRK´s bestyrelse. Mette og Bente
deltager
Evaluering af træffet
Træffet gik godt. Der er kommet positive tilbagemeldinger. Begge dages
arrangementer (WT lørdag og Udstilling + rally søndag) blev for lange. Dette tages til
efterretning.
De ville have hjulpet, hvis vi havde haft mere end én dommer til WT.
Det overraskede desuden at udstillingsdommeren brugte så meget tid på individuelle
åbne bedømmelser og ikke afkortede i grupper, hvor han sådan set beskrev de
samme enslydende ting. Det var ikke tydeligt nok for alle, at han i starten havde sagt,
at man ikke nødvendigvis skulle have en offentlig bedømmelse.
Der fremstilles en ”drejebog” til brug for kommende arrangementer, så alle ved hvad
der skal forberedes før træffet, medbringes og laves på selve weekenden.
Planer for 2022
I 2022 er der Curly World Seminar i Sverige 22.-26. september ved Stockholm. Der
afholdes derfor ikke Curly træf i DK på samme måde som i år.
Det foreslås at de samme aktiviteter afholdes, men at de fordeles hen over året.
DK træffet kunne f.eks indeholde udstilling lørdag, i f.eks. Ravnsborg hallen ved Køge,
hvorefter søndag kunne bruges som ”rejsedag” op til Curly World Seminaret. Dette
ville være ideelt for deltagere, der kommer via Puttgarden-Rødby.
Ellers blev det foreslået at arrangementerne WT og udstilling blev byttet om, således
at WT’en var om søndagen.
I 2022 planlægges at have flere trænings arrangementer rettet mod WT. Både
prøvelederen og dommeren til træffet tilbød at være med. Der er desuden andre der
kunne spørges.
Desuden planlægges andre aktivitetsdage med f.eks. Uofficiel Nosework prøve og
intro til Nosework, Hoopers og Dog dancing.

Ad 2)

Metalbeskrivelse 10. oktober 2021
Der bliver Mentalbeskrivelse den 10. oktober i Sporup der ligger mellem Århus og
Silkeborg. Det er blevet annonceret på Facebook. Der er plads til 10 hunde. Der
tilmeldes ved mail til Lise efter først til mølle. Curly og Ches har første ret til
deltagelse, andre derefter.
Ches planlægger at afholde en mentalbeskrivelse på Sjælland i foråret 2022

Ad 3)

Evt
Næste møde bliver ad hoc på Messenger

