Messenger møde
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, mandag den 21. februar 2022
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Michael Rosenberg Gotthard, Michael
Wolff Levinsen, Bente Wischmann (ref.).
Ad 1)

Orientering ved formanden
Der er blevet spurgt ind til, om raceledelses suppleanter må deltage i
raceledelsesmøderne. Det besluttes, at begge suppleanter vil kunne blive inviteret ad
hoc til fremtidige møder.

Ad 2)

Orientering ved kasserer
Der er for indeværende 45.553,30 kr på kontoen

Ad 3)

Opfølgning på medlemsmøde den 15/2
Alle var enige om, at det var godt at få snakket om det aktuelle emne om nyt
markprøvereglement igennem og i det hele taget at få snakket med hinanden

Ad 4)

Træningsudvalg
Der vil blive oprettet et træningsudvalg. Pt har Ingelise, Janne og Jens meldt sig
foruden raceledelsen.
Medlemmer opfordres til at komme med ønsker til arrangementer.

Ad 5)

Arrangementer
Følgende arrangementer planlægges:
Marts Flettekursus ved Birthe
April Online debutantprøve. Debutantprøven indgår i det nye
markprøvereglement. Debutantprøven tænkes opdelt i opgaver, der illustreres
online. Deltagere indsender deres bud på opgaverne, som vil blive evalueret med
positiv feed back. Sluttelig tænkes en samlet vurdering at udløse præmieringer.
Maj
Sportræningsdag for Curly ved Trine Norenmann
Juni
Udstilling med Flatcoated
August Rally prøve
Efterår Massage med Rikke Birk
Januar Årsmøde med et planlagt arrangement (foredrag el. lign.)

Ad 6)

Indstilling til brugsprøvedommer
Ole spørges om han er interesseret i at blive indstillet. (Bente)

Ad 7)

Evt
-Ved det afholdte træf 2021 blev der filmet i udstillings ringen. Fremover skal det
huskes at indhente tilladelse hertil. Raceledelsen skal desuden inddrages.
Det foreslås desuden, at der til fremtidige træf også kunne blive filmet f.eks. af
klipning af hund.
-Næste nummer af Retrieveren vil indeholde noget fra flettekurset i marts, Hitlisten
2021 og noget om vand træning. (Lise)
- Det skal gøres mere tydeligt på hjemmesiden, at der er krav til at ejerforhold skal
fremgå af hundeweb, for at udstillingsresultater kan indgå i optælling af point til årets
udstillingshund mv. (Bente)
Næste møde bliver ad hoc på Messenger

