
Messenger møde 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 21. januar 2020 
 
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Jens M. Jensen, Michael Wolff Levinsen, 
Bente Wischmann (ref.). 
 
Ad 1) Orientering ved formanden / konstituering af den nye raceledelse 

Raceledelsen konstituerede sig således: 
Mette Formand 
Bente Næstformand, sekretær og webansvarlig 
Lise Kasserer, Curly-shop ansvarlig og ansvarlig for Retrieveren 
Jens Medlem 
Michael Medlem 
 

Ad 2) Orientering ved kasserer / follow up på regnskab på Curly-shoppen 
Det blev aftalt at Curly-shop lageret fremadrettet kommer til at indgå i foreningens 
regnskab. 
Lise vil løbende være i dialog med revisoren. 
 

Ad 3) Fremtidig arbejde / fastholdelse af medlemmer. 
Udgifterne til de nærmest kommende arrangementer er: 
- Rally lydighed (maj): Anja bliver kontaktet for budgettet til dette arrangement 

(Bente) 
- Foredrag af Rikke Birk (marts): Mette har oplyst efter dette møde at honoraret 

for 3 timers foredrag er 1200 kr. 
Der arrangeres/tilbydes en gåtur i forbindelse med dette foredrag. Mødested for de 
der måtte ønske: Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg kl.10.25. En guidet tur 
med historier om området. Oplysningerne opdateres på hjemmesiden. 
 
Der følges op på den mangelfulde liste over CCR tilhørsforhold fra DRK (Lise) 

 
 
Ad 4) Årets hund-point og krav til udnævnelse af årets vindere. 

Det besluttes at kravene til årets hund ændres fra dette år gældende fra 1/1 2020  
Point opnået ved Rally-lydighedsprøver og LP prøver tages ud i en separat optælling. 
På den måde tilgodeses, at vi efterhånden har nogle rigtig gode lydighedshunde. 
Samtidig opnår vi at synliggøres de point, der er opnået ved de discipliner, som vores 
hunde faktisk er fremavlet til (Brugshunde).  
 
Fra i år vil optællingen derfor blive opdelt således, at der bliver : 
1. Årets hund, Brugshund: point fra WT, Markprøver og Spor 
2. Årets hund, Rally: point fra Rally lydighed og LP  
3. Årets hund, Udstilling: point fra udstillinger.  
 
NB! Fremover vil point kun tælle med hvor ejerforhold fremgår på resultatlisten. 
Disse ændringer vil blive rundsendt med næste nyhedsbrev, samt fremgå af  
hjemmesiden (Bente) 

 
Ad 5) Status på Curly-træf 2020 



Sponsorere skal kontaktes allerede nu. Lise har kontakter fra træffet 2018, som kan 
bruges som udgangspunkt. Vi skal huske at kontakte forsikringsselskaber. (Lise og 
Bente) 
 
 

Ad 6) Status på årets arrangementer 
Budgetter for årets arrangementer blev diskuteret. Se under pkt. 3. 
 

Ad 7) Evt 
 Opdateringer til hjemmesiden er bl.a.: 

- Reklame for bogen op først 
- Arrangerende udvalg fjernes, da det ikke er aktuelt pt. 
- Mere info om foredraget af Rikke Birk 
- Der tilføjes yderligere information til Årets træf 
- Kalenderne lægges på Curly-shop listen, foto og pris 
 
Der foreslås lavet et opslag på Facebook i CCR-DK gruppen a la det, der er set i den 
norske Facebook gruppe med spørgsmål til, hvorfor man er medlem af gruppen, om 
man har ideer eller ønsker til aktiviteter, osv…Der er ca. 200 medlemmer af den 
danske Curly gruppe, der vil kunne nås ved et sådant opslag 

 
 
Næste møde 10. marts kl. 20, på Messenger 

 
 
 


