
Messenger møde 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, torsdag den 8. oktober 2020 
 
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Jens M. Jensen, Bente Wischmann (ref.).  
Afbud fra Michael Wolff Levinsen. 
 
Orientering om status for racernes input samt diskussion af disse input 

 
Jens orienterede om status for racernes input til arbejdet med revidering af DRK's 

prøvesystem.  
 
Diverse mails fra de andre racer er videresendt til Raceeledelsen. Trådene er lange og 
informationen er derfor noget uoverskuelig.  
Jens har deltaget i Skype møde med rep. fra de andre racer.  
Lab, Golden og Flat mener, at man ender med to prøveformer: ét for elite hunde og 
ét for jagt hunde. 
 
DRK’s arbejdsgruppe har imødekommet racernes ønske om at være repræsenteret i 
arbejdsgruppen.  
Randi Petersen fra FLat og Bolette Heering fra Lb har meldt sig villige til at deltage. 
Raceledelsen støtter valg af Randi Petersen. 
 
Der er input fra Golden og fra Flat.  
Chess (v. Judith) støtter Goldens input. Begge input blev diskuteret. 
I input fra Flat foreslås anvendelse af varmt vildt meget tidligt (fra begynder klasse) 
og desuden anvendt i alle klasser. 
Golden har indsnævret anvendelse af vildt til kun at omfatte koldt vildt og kun i 
begynderklasse. Resten af klasserne anvender dummyer. 
 
Golden har ønske om at gentænke dommernes bedømmelser, således at racernes 
særpræg ind tænkes.  
Raceledelsen støtter Goldes input. 
 
Der synes ikke at være nogen grund til at lave markprøve reglementet om, men 
revurdere dommernes bedømmelser. Pt. Dømmes der som om alle hunde var 
labradors. 
 
Raceledelsen har et ønske (et krav) om at markprøve dommere skal autoriseres til at 
kunne dømme alle racer, eller de racer som de ønsker at kunne dømme.  
Dette vil tilgodese at racerne bliver bedømt efter deres racebestemte måde at 
arbejde på.  
 
Raceledelsen efterlyser at man vurderer hundenes evne til at arbejde sammen eller 
samtidigt i markprøve systemet. 
 
Note! 
Kort efter afholdelse af dette møde kom der input fra Labrador. Dette input mener 
raceledelsen også tilgodeser ønsker fra Curly. 


