
Messenger møde 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 25. august 2020 
 
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Jens M. Jensen, Michael Wolff Levinsen, 
Bente Wischmann (ref.). 
 
Ad 1) Orientering ved formanden 

Raceledelsen har ikke punter til mødet mellem retriever racene, er afholdes torsdag 
den 27. august på Fjeldsted Skov Kro, Fyn. Fra raceledelsen deltager Bente på dette 
møde.  
 

Ad 2) Nyt fra kassereren 
Kassebeholdningen er pt. 37.564,48 kr 
Tilskuddet på 22.000 kr fra DRK er endnu ikke modtaget, men forventes i løbet af 
september. 
En kasse med bøger om Curly, som er dukket op, forsøges medbragt til udstillingen i 
Køge, 20. september, hvorfra Lise kan få den hjem til Curly shoppen. Connie Svane 
kontaktes for dette Mette. 

 
Ad 3) Efterårets arrangementer – hvad gør vi? 

Træningsdag med UWT, som var planlagt til lørdag den 4. oktober aflyses grundet 
Covid19 situationen. Vi følger DRK’s retningslinjer for sådanne arrangementer. 
Info om aflysning lægges på hjemmesiden Bente og informeres på FB Mette 
 
I stedet planlægges der web baserede opgaver/poster inspireret af Norsk Retriever 
Klub’s opgaver i foråret. 
 
Man vil få 14 dage til hver opgave og der opdeles i tre sværhedsgrader: Hvalpe-, 
Begynder- og Åben-klasse. 
Karina Hesselager kontaktes for at lave opgaverne og bedømme resultaterne Mette. 

 
Ad 4) Årsmøde 
 Mødet afholdes den 24. januar kl 13 på Fyn 
 Fjeldsted Skov Kro kontaktes for, om det kan bliver dér Mette. 
  

På valg: Jens – modtager ikke genvalg 
 Michael – modtager ikke genvalg 

 
Medlemmer af racen, der vil være interesseret i at stille op til bestyrelsen, skal 
meddele dette til Lise inden den 7. november. De skal desuden skrive lidt om sig selv 
og sende dette til Lise. 
Deadline for opstilling samt forslag til årsmødet skal være sendt til Lise senest 10. 
oktober. 

 
Ad 5) Curly træf 2021 

Træffet afholdes som oprindelig planlagt for 20220, blot er det rykket et år frem og 
afholdes derfor i weekenden den 21-22. august 2021.   
Markprøve dommer: Morten Rasmusssen kontaktes Jens  (er allerede bekræftet OK) 

 Udstillings dommer: Svend Erik Løvenkjær kontaktes Mette 
 Rally dommer: vælges senere 
 



Ole kontaktes for at få bekræftet at Region Fyn er ok med, at vi afholder prøver dér, 
samt at det foreslåede areal må bruges Lise 

 
Ad 6)  Evt.  

Point status optælles snarest (”halvårs status”). Resultaterne lægges på hjemmesiden 
Bente 
Curly DK kalender 2021 planlægges igen i år Bente. Alle vil kunne sende billeder ind 
fra 1. september til 1. november. Kalenderne skal være trykt 1. december.  
De sendes direkte til Lise (web shop). Budget 100 kr /pr stk. 30 stk i alt.  
 

Næste møde er tirsdag den ?, på Messenger 


