
Messenger møde 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 20. oktober 2020 
 
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Jens M. Jensen, Michael Wolff Levinsen, 
Bente Wischmann (ref.). 
 
Ad 1) Orientering ved formanden / opfølgning på markprøve rvideringen 

Randi Petersen er valgt til at repræsentere racerne i arbejdsgruppen for revidering af 
markprøver systemet. Raceledelsen har endnu ikke modtaget nogen opfølgning. Der 
er afholdt møde den 15. oktober med DRK.  
 

Ad 2) Nyt fra kassereren 
 Intet nyt 
 
Ad 3) Julekort  

Der laves julekort og det sendes ud endnu tidligere end sidste år i håb om a det 
denne gang kommer rettidigt frem. 
Liste over arrangementer for 2021 kommer på julekortet 
 

Ad 4) Opfølgning på kalender 
Deadline for indsendelse af billeder er den 1. november. Der sendes en sidste 
reminder ud på facebook Bente 
 

Ad 5) Årsmøde 
Der arbejdes på at finde et sted at holde årsmødet. Der afventes svar fra Comwell og 
Severin kongrescenter vil blive kontaktet Lise 
 

Ad 6) Arrangementer 2021 
Et fælles trænings arrangement den 7. februar for curlyer er planlagt af 
Hundesportscenteret. Der stilles spørgsmål til muligheden for at afholde en 
brugsprøve i forbindelse med dette arrangement.  
Raceledelsen er desuden blevet kontaktet af Ingelise med tilbud om at benytte 
samme centers faciliteter til afholdelse af en rallyprøve med tre foreslåede datoer 
(jan, feb og marts). Ingelise kontaktes for detailler og for for at høre om en sådan 
rallyprøve kan blive afholdt sidst i marts/april således, at den kan afholdes udendørs. 
Lise 
 
Arrangementer planlagt af raceledelsen for 2021 tænkes at blive følgende: 
- Årsmøde den 24. januar 
- Online rally opgaver op til rallyprøve (se ovenfor)  
- Mentalbeskrivelse slut maj /beg juni 
- Online uWT start 28/6, hvor alle fem opgaver annonceres ved start og der er 1 

uge mellem hver apgaves deadline. 
- Årets Curly træf 21.-22. august med program som annonceret, hvor der bl. a. er 

officiel WT 
- Online uWT i oktober. Hvis muligt for corona afholdes dette som et fysisk møde 

med WT træning 
 

Ad 7) Brugsprøvedommer 
Raceledelsen ønsker at indstille endnu en person til brugsprøvedommer. Ole foreslås 
og jens kontakter ham. Mette 



Ad 8)  Evt.  
Den igangværende online uWT har nu så mange deltagere, at der ikke er stemning for 
at åbne op for at nye deltagere kan tilmelde sig enkelte poster. 
 
Efter afholdelse af mødet er der kommet tilbagemelding fra Randi Petersen (jvfr. Pkt.  
1), som takker for valget og i store træk beskriver det fremtidige arbejde i 
arbejdsgruppen. Detailler om arbejdet vil hun ikke kunne referere, da det vil være 
fortroligt. 
 

Næste møde bliver ad hoc på Messenger 


