
Fysisk møde hos Mette 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, søndag den 8. september 2019 
 
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Ingelise Koed, Jens M. Jensen, Bente Wischmann (ref.). 
Afbud fra Lise Mortensen. 
 
Ad 1) Orientering ved formanden 

Information om ”møde mellem racerne er udsat. 
Møde mellem DRK + racer repræsentanter og DKK afholdes den 18.september. Der er 
mange hængepartier i DRK bestyrelse f.eks. svar på championat forespørgsel. Mette 
deltager.  
 

Ad 2) Orientering ved kasserer 
Mundtlig tilkendegivelse af at der endnu ikke er afklaring på flytning af bank. 
Kassebeholdning skønnes at være 50-70.000 kr.  
Det besluttes at Lise vil få tilbudt hjælp af Jens til at få en snarlig afklaring af 
banksituationen. Det haster! Senest den 10/10 skal vores bankkonto være oppe at 
køre. 
 

Ad 3) UWT (uofficiel undervisnings working test) for Curlyer 
Vi har inviteret Carina Hesselager som dommer / instruktør. 
Deadline for tilmelding og betaling er 29. september til lise Mortensen mobile pay 
26282337  
Vi vil prøve at få kontakt til et bredere udsnit af curly folkene. Mette skriver på 
Facebook en mere udførlig beskrivelse med info om arrangementet. Bente kontakter 
deltagerne fra Dual arrangementet i august. 
  

Ad 4) Curly træf 2020 
Der planlægges et to dages arrangement 22-23 august 2020 på Fyn. 
Dag 1. (lørdag) bliver med både officiel WT og Markprøve B (begynder og åben 
klasse).  
Vi planlægger at arrangere os med erfarne prøve-folk, der vil skule agere som 
”guides” for de der ikke aktivt deltager i disse prøver.  
Ole kontaktes af Jens for kontakt til regionsledelsen ang. område. Camping sted 
besluttes derefter.  
Dag 2. (Søndag) bliver med officiel udstilling og officiel rally prøve afholdt samtidigt 
 

Ad 5) Kalender / arrangementer 2020 
Følgende arrangementer blev aftalt: 
Mentalbeskrivelse – ikke aftalt hvornår på året det vil passe ind. Ingelise kontakter 
Anja, der plejer at stå for det.  
Marts – Medlemsarrangement. (Curly foredrag) Rikke Birk foreslås og kontaktes af 
Mette 
April (19/4) – Træningsdag. Dette arrangement vil inkludere intro til ”hvordan 
starter/træner man en curly hvalp”. Ingelise er i kontakt med Elisiv om dette.  
Maj – Rallytræning. Anja vil gerne stå for det. Bente kontakter Anja for at høre 
hvornår det vil passe. Om Maj er ok  
Oktober (3/10) – UWT.  
December (13/12) – Juletræning og -frokost ved Ingelise. 
 

Ad 6) Årets julekort 



Der laves julekort igen. (Mette). Denne gang med en hilsen og liste over 
arrangementer, men uden datoer for arrangementerne. 
 

Ad 7) Årsmøde 2020 
Årsmødet er søndag den 19/1 2020 kl 13. Det bliver på Århus Privatskole, Viby. 
Ingelise laver aftalen. 
Årsmødet foreslås indledt af et foredrag: 1ste hjælps kursus til hund. Mette står for 
kontakt til en. 
Mette sørger for kontakt til mulig dirigent. Dagsorden med mødested skal på 
hjemmesiden og i Retrieveren. 
 

Ad 8) Hvor vil vi hen? 
En diskussion af dette blev taget op under hele mødet. Det er en diskussion, der ikke 
er slut 
 

Ad 9) Postkasse 
Racebeskrivelsen på DKK hjemmeside blev gennemgået og fundet ok. 

 
Ad 10) Evt. 

Der bliver lavet en foto-kalender for 2020.  
De 12 billeder udvælges efter udskrivning af en konkurrence om bedste billeder af 
Curly(er). Der søges om sponsorater til helt eller delvis dækning af udgifterne. Bente 
står for at lave kalenderen. 
Kalenderen foreslås udleveret på årsmødet 19/1-20. 

 
Ad 11) Siden sidst 
 Intet noteret til dette punkt 
 
 
 
 

 


