
Skype-møde 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, onsdag den 31. oktober 2018 
 
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Ingelise Koed, Anja Buhl-Westermann (ref.), Jens M. Jensen 
 
Ad 1) Orientering ved formanden 

Øvrig Raceledelse orienteres om møde mellem DRK og racer: 
 
Raceledelserne modtager ind imellem anmodninger fra dommere om uddannelse 
indenfor vore racer. Der gøres opmærksom på, at Raceledelsen ikke har mulighed for 
at modsige sig dommerens uddannelse hvis dommeren allerede er uddannet til en 
anden race i Gruppe 8, da FCI ønsker videreuddannelse af dommere. 
 
Der afholdes dommermøde  februar/marts vedr. koordinering af dommerpåsætning. 
Det ønskes racerne udarbejder et materiale om racens arbejdsstil. Vi bør i stedet 
opfordre dommere til deltagelse på vores arrangementer. 
 
Den øvrige Raceledelse har efterlyst nyhedsstrøm fra DRK, da der normalt kommer 
flere mails. Formanden oplyser DRK har skiftet web-platform, og der grundet dette 
skift ikke har været den sædvanlige nyhedsstrøm. Det meste kun til orientering, 
resten fremgår af DRK’s hjemmeside. 
 
 

Ad 2) Orientering ved kasserer 
Intet nyt fra kasserer. Alt fra Curly-træffet er afregnet. 
 
 

Ad 3) Opsamling på Curly-træf 2018 
Årets træf var både godt og hyggeligt holdt i gode rammer. Lidt ærgerligt 
deltagerantal. Meget ros fra deltagere, både fra ind- og udland. 
Problemer med bemanding af Raceledelsens opgaver. Vi skal være bedre til at skabe 
overblik og uddelegere opgaver. 
 
 

Ad 4) Årsmøde 
Dorte og Anja modtager ikke genvalg. Lise Mortensen og Bente Wischmann har valgt 
at opstille. Mette sender opstillingerne til Keld. 
 
Anja fortsætter, efter udtræfelse af Raceledelse, med websiden indtil Raceledelsen er 
klar til at overtage denne. Raceledelsen opdateringer til Anja. 
Anja udarbejder små vejledninger i forhold til Raceledelsens arbejde. 
 
Ingelise kan ikke deltage på årsmødet. 
 
Anja arbejder videre på forslaget fra sidste år vedr. prøvekrav til championat. 
 
K.K. Jensen er dirigent igen dette år. Drøftelse omkring anden dirigent til årsmødet 
2020. 
 
Vi skal forudbestille frokostplatter til årsmødet – Mette opretter en begivenhed på 
Facebook, så vi kan oplyse om ca. deltagerantal. 



Ad 5) Næste års arrangementer 
Vi skal have fokus på breddearrangementer uden forudsætninger for hund og ejer. 
Både Rally-træning og massageklinik med Rikke Birk blev aflyst pga. for få 
tilmeldinger. Forskellige arrangements-muligheder blev drøftet. 
 
I 2019 skal vi have mere fokus på Sjælland. 
Fremover afholdes der kun stort Curly-træf hvert 2. år. Holland har haft stor succes 
med denne metode. De øvrige år erstattes af en enkelt Dual-dag (lørdag). 
 
7. april:  Fællestræning 
26. maj:  Hyggedag 
24. august: Dual-dag 
6. oktober: Medlemsarrangement 
15. december: Fælles hyggetræning med julefrokost (privat arrangement af Ingelise) 
 
Raceledelsen vil endnu en gang opfordre medlemmer, til at komme med forslag til 
mulige arrangementer, og evt. skrive, hvis I ønsker hjælp til at afholde et 
arrangement, I selv ønsker at stå for. 
 
 

Ad 6) Julekort 2018 
Der var desværre problemer med julekortene sidste år. Nogle kom først i det nye år, 
og andre er aldrig fremkommet. Vi håber forsendelsen sker smertefrit i år, så alle 
vores medlemmer får et julekort til rette tid i år. 
 
Mette sørger for julekort. 
 
 

Ad 7) Eventuelt 
Ingelise: vi mangler artikler til bladet. Mette vil forsøge at få samlet sammen til en 
artikel. Anja fremsender stemningsbilleder. Desværre er der ikke mange da der 
umiddelbart ikke må tages billeder til mentalbeskrivelser. 
 
Ingelise sørger for et håndskrevet kort til Arne, for hans flotte repræsentation til 
Nordisk Vildtspormesterskab med Kidjo. Raceledelsen vælger denne gang at støtte 
med kr. 400,- som tidligere besluttet ud fra Labrador’s støtte til denne slags 
arrangementer. 
Raceledelsen vælger fremover ikke at støtte denne slags deltagelser. 


