Messenger møde
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 12. oktober 2021
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Michael Rosenberg Gotthard, Michael
Wolff Levinsen, Bente Wischmann (ref.).
Ad 1)

Orientering ved formanden
Den 10. november er der møde mellem racerne og DRK´s bestyrelse om Revidering af
Markprøvesystemet. Bente deltager og Jens kontaktes for, om han vil deltage
(Mette).
Henvendelsen fra Curly Club Finland om at lave en lykønsknings video fra os i
anledning af deres jubilæum er kommet sent og ønsket kan desværre ikke
imødekommes.
DRK har sendt datoer for hvilke weekender racerne skal afholde deres træf de næste
par år. For Curly bliver det den sidste weekend i august. Bl.a. derfor, vil der ikke blive
afholdt Curly træf 2022, som er det år, hvor Curly World Seminar afholdes (Sverige
22.-26. september ved Stockholm).

Ad 2)

Nyt fra kassereren
Tilskuddet fra DRK er modtaget.
Kassebeholdningen er derfor pt ca 60.000 kr

Ad 3)

Orientering fra mødet mellem racerne, samt mødet mellem racerne og DRK’s
bestyrelse
Der nedsættes et DRK sundhedsudvalg. Curly har valgt at blive repræsenteret ved de
andre racers repræsentanter.
Tilskudsordningen til racerne ændres pr 2022. Fremover skal der søges om tilskud.
Det blev debatteret og foreslået, at de små racer vedblev med at få et grundbeløb
uden forudgående ansøgning. Dette forslag fremgik desværre ikke af referatet fra
mødet.
Revidering af markprøvereglementet afventer AG’s forslag, hvorefter DRK bestyrelsen
vender tilbage. Mere herom på DRK ’s hjemmeside.

Ad 4)

Aktivitetskalender
Januar: Årsmøde 23. januar på Sjælland. Det foreslås at afholde det på Restaurant
Madam Bagger i Korsør.
Februar-Marts: Spor kursus. Trine Normann kontaktes (Mette)
Marts-April: Officiel Rallyprøve, der afholdes på Hundesportscenteret, Århus med
fortrinsret for curlyer og derefter andre retrievere. Der aftales nærmere med Ingelise.
Maj-Juni: Træningsweekend målrettet jagt /WT. Ellisiv kontaktes for om hun vil stå for
træningen (Bente)
Oktober: Massage ved Rikke Birk plus evt. fletning af liner og halsbånd ved Birthe
(Mette)

Ad 5)

Evt.
Næste møde bliver ad hoc på Messenger

