
Messenger møde 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 22. september 2020 
 
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Jens M. Jensen, Michael Wolff Levinsen, 
Bente Wischmann (ref.). 
 
Ad 1) Orientering ved formanden 

Ansøgning om at blive eksteriør dommer for Curly Coated Retriver er modtaget fra 
Rikke Andersen.  Hun er allerede dommer for Golden Retriever. Det blev besluttet at 
man skal deltage i et Curly træf, hvor man har mulighed for at se mange Curly’er, for 
at kunne blive eksteriør dommer for racen. 
Vi vil fremover desuden ønske, at vi får en dommer aspirant til eksteriør 
bedømmelsen foruden en dommer. 
 

Ad 2) Nyt fra kassereren 
Kassebeholdningen er pt. 57.816,48 kr 
Tilskuddet på 22.252 kr fra DRK er modtaget den 5. september. 
Fjeldsted Skov Kro er blevet kontaktet for muligt afholdelse af årsmødet, men da det 
koster 299 kr pr person vil også andre steder blive kontaktet Lise. 

 
Ad 3) Opfølgning fra sidste møde 

Den planlagte online uWT er nu næsten klar. 
Som aftalt vil man få 14 dage til hver opgave og der opdeles i tre sværhedsgrader: 
Hvalpe-, Begynder- og Åben-klasse. Det er muligt at tilmelde sig frem til fristen for 
afleveringen af post 1. 

 
Ad 4) DRK markprøvereglement 

Deadline for indsendelse af input til arbejdsgruppen i DRK er udsat til den 11. 
oktober. 
Jens er tovholder fra raceledelsen og har allerede kontaktet Ingelise for at diskutere 
hvad vores input skal være. Han vender tilbage, når de er klar. 

   
Ad 5) Årets hund, titler og point 

Beskrivelse af kriterierne vil blive opdateret samtidig md offentliggørelse af ”midtvejs 
status” for point fordelingen Bente.  
Som aftalt bliver der tre kategorier: 
1. Årets Brugs Curly 
2. Årets Udstillings Curly og 
3. Årets Rallylydigheds Curly 
Samlet bliver årets Curly den hund med flest point sammenlagt for Brugs- og 
udstillings-point.  

 
Ad 6)  Evt.  

Der er en rettelse til, hvem der er på valg til raceledelsen, idet Michael genopstiller. 
Dette rettes i næste nummer af Retrieveren Lise. 
 
 

Næste møde bliver ad hoc på Messenger 


