
Personligt møde 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 19. juni 2018 
 
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Ingelise Koed, Anja Buhl-Westermann (ref.), Jens M. Jensen 
 
Ad 1) Orientering ved formanden 

Intet nyt at berette. 
 
 

Ad 2) Orientering ved kasserer 
Vi har modtaget tilskud fra DRK på kr. 20.200,- på vores konto hos Andelskassen. Vi 
kan dermed få lukket Nordea-kontoen. Kontosaldo er nu kr. 98.312,- 
 
 

Ad 3) Opfølgning på møde mellem racer 
Anja deltog. Øvrig Raceledelse orienteret. 
 
 

Ad 4) Curly-træf 2018 
Mad til træffet (Mette): 
Morgenmad: Brugsen i Kliplev 
Frokost (fredag, lørdag, søndag): Holbo Landbohjem, sandwichs 
Aftenbuffet (lørdag): Holbo Landbohjem, specialbuffet til kr. 150,-/pers.? 
Sødt til aftenbuffetten: hentes i grænsehandlen af RL eller sendebud. 
Vand, sodavand, øl: Brugsen i Kliplev (leveres sammen med morgenmad). 
 
Hjælpere mv. 
Fredag: 6 hjælpere, 1 PL, 2 dommere 
Lørdag: 4 hjælpere, 1 PL, 1 dommer + 1 brugsprøvedommer, 1 rallydommer, 1 
tidtager 
Søndag: 1 steward, 1 ringsekretær, 1 dommer 
Hjælpertal skal cleares med PL (Jens kontakter). 
Hjælpere til WT fredag kommer fra Fyn. Der ydes kørselspenge, laveste kørselstakst, 
til disse pga. kørselsafstand. 
Lise, arrangerende udvalg, sørger for gavekurve til dommere (kr. 300,-) og hjælpere 
(kr. 150,-). 
 
Hans Jørgen Lundsgaard har meldt fra. Der skal findes en ny dommer til WT fredag 
samt Markprøve B lørdag (Anja kontakter). 
 
Sponsorater og indkøb: 
Ingelise kontakter Arion og Dummyshoppen. Agria og Royal Canin er kontaktet. 
Anja kontakter Kingsmoor samt molleberg. 
Jens har kontaktet Hundeogkattefoder (jubilæumsdummyer WT og foder B-prøve). 
Mette kontakter Rikke Birk, Bo's Dogshop (50 stk. jubilæumsdummyer, en pr. reg. 
hund), samt sponsorerer fra egen kennel. 
Lise vil gerne hjælpe med at søge sponsorater. Mette laver en liste. 
 
Mette kontakter Alhvor for rosetter. 
Anja optæller Curly-shoppen og får bestilt ved div. Leverandører. 
 



Speciel jubilæumsting (i alt 13 stk.) til bedste Brugsprøve, WT begynder og åben, 
bedste Markprøve begynder og åben, Rally-lydighed junior, begynder, øvet, ekspert 
og champion samt Certifikatudstilling BIR og BIM og bedste Dual-hund. Skal kunne 
bruges i hjemmet (emaljekrus). Anja forespørger Bamsesbollar.se eller lign., levere 
eget motiv? Kan levering nås? 
 
Øvrige praktiske ting: 
Jens M. Jensen er dommer på brugsprøven lørdag, medbringer i øvrigt kabeltromle 
og markeringsbånd samt pløkker. 
Anja sidder i indskrivning, medbringer rallyskilte og spyd samt forespørger Active-
dogs om 2 stk. agilityspring. 
 
Rally-lydighed: mødetid kl. 10.00, mulighed for tilmelding på dagen. 
 
Anja laver budget for Curly-træf færdigt. Ansøgning om tilskud til Curly-træf (budget) 
samt om tilskud for hjælpere fra Fyn. 
 
Henvendelse fra udstillingsdommer drøftet (Anja sender svar). 
 
 

Ad 5) Jubilæumsbog 
Alt materiale er afleveret til opsætning og tryk. Er klar til træffet og vil kunne købes i 
Curly-shoppen til træffet samt på vores hjemmeside. 
 
 

Ad 6) Curly World Seminar 2018 
Ingelise står for talen til landepræsentationerne om tirsdagen. 
 
 

Ad 7) Eventuelt 
Vedr. Arne's henvendelse: 
Raceledelsen har fået svar fra Labrador, som i år yder tilskud til hele holdet, udtaget 
til NVM2018. Curly ønsker yderligere at betale tilmeldingsgebyret mod en artikel med 
min. 1 billede fra prøven. Anja sender svar til Arne. 
Curly vil fremadrettet yde tilskud til nordiske og internationale prøver i øvrigt (ikke 
udstilling), mod en skreven artikel med min. 1 billede. 
 
Mentaltest for Culy og Ches: 
Søndag d. 7/10-2018. Anja arrangerer. Arrangeres Jylland/Fyn da Ches afholdte 
mentaltest på Sjælland i 2017. 
 
Racedyst: 
Vi har ikke hørt fra nogen, og har ikke umiddelbart selv mulighed for deltagelse i år. Vi 
håber på bedre tilslutning næste år. Frist for tilmelding/betaling udløber 20. juni. 
 
Øvrigt: 
Anja skaffer Microsoft Word og Excel til Raceledelsens bærbare computer. 
 
Ny mødedato: tirsdag den 31. juli kl. 20.00 på Skype. 


