
Messenger møde 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 10. marts 2020 
 
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Jens M. Jensen, Michael Wolff Levinsen, 
Bente Wischmann (ref.). 
 
Ad 1) Orientering ved formanden 

Ingen fra raceledelsen deltog på generalforsamlingen i DRK den 20. februar. Det er 
meget vanskeligt /umuligt, når disse møder afholdes på hverdagsaftener på Fyn. 
 
Jagt messen i Odense weekenden 14.-15. marts er blevet aflyst. 
 
Møde mellem racerne i DRK er aflyst /udskudt på ubestemt tid.  
 

Ad 2) Orientering ved kasserer 
Kassebeholdningen er pt.: 34.987,97 kr 
Tilskuddet fra DRK er endnu ikke modtaget. 
 

Ad 3) Status på Curly træffet august 2020 
Kaj Falk er dommer til vores officielle WT på træffet 
Alt er på plads hvad angår kontakten til markprøveudvalget på Fyn. 
Der er blevet spurgt ind til, om der vil være WT i Vinder klasse på træffet. Der kræves 
8 deltagere til en sådan prøve.  
 
Vi mangler en dommer til udstillingen. Chesapeake afholder træf samme weekend, 
som vi gør, men det er ikke praktisk muligt at ”dele” en dommer.  
Listen over dommere på DKK hjemmeside bliver undersøgt for at finde mulige 
dommere.  
Mulige er f.eks. Lene Johansen og Susanne Tilje 
 
Mette følger op på Campingpladsens forhåndstilmeldinger 
Ringsekretær – team vil også blive undersøgt. Mette er medl. af deres Facebook 
gruppe.   
 
Det foreslås, at vi allerede nu finder en dommer til udstilling i 2021 
 

Ad 4) Status på øvrige arrangementer. 
Til foredraget den 29. marts vil der blive opkrævet 100 kr per person. 
Forhåndstilmelding er nødvendig. 
Efter mødet blev dette arrangement aflyst som følge af virus situationen. 
 
WT trænings arrangementet den 19/4 vil muligvis blive afholdt ved Jens. Pt er der dog 
meget vådt på området. 
Mette kontakter den nye sekretær i DRK, Mette Damkjær for at høre om hun vil 
deltage som træner.  
Forhåndstilmelding vil være nødvendig og der vil blive opkrævet 100 kr per ekvipage. 
  

Ad 7) Evt.  
 
Næste møde ?, på Messenger 


