
Messenger møde 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, torsdag den 12. august 2021 
 
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Michael Rosenberg Gotthard, Michael 
Wolff Levinsen, Bente Wischmann (ref.). 
 
Ad 1) Orientering ved formanden / konstituering af den nye raceledelse 

Den 8. september er der møde mellem racerne i Odense. Mette og Lise deltager 
 

Ad 2) Orientering ved kasserer  
Intet nyt 
 

Ad 3) Status på træffet 
Der er kommet tilsagn om sponsorater fra mange 
 
Middagen på træffet er kl. 18:30 med velkomst drink kl. 18:00 Mette 
Menuen er:3 x grøn salat; 3x forskellig slags kød; forskellige slags kartofler. Der er 
bestilt til 40 pers. Dessert er Kaffe/te plus slik Mette 
Paptallerkener og Bestik Mette 
Deltagerne medbringer selv drikkevarer. 
 
Der er tilmeldt 18 til WT; 23 til udstilling og 13 til Rally-L. 
 
WT’en 
Morgenmad og frokost til WT Mette 
Glas plus en lille skarp til WT starten Mette 
WT pointkort og Diplomer skaffes  
Lise og Lis er sekretær på WT’en 
Jens har kontaktet Morten (dommer)ang. antal tilmeldt WT’en 
Udstilling 
Udstillingstelt har Lise 
Foldeborde plus andet telt Mette 
Labtop til udstilling. Bente Der er gratis internet.  
NB! Der kan ikke opnås klubcert ved udstillingen, men alm. cert, veteran cert og 
junior cert. 
Brian kommer søndag og vil fortælle interesserede om zoneterapi mm. 
Rally 
Michael og Marianne er sekretærer til Rally 
 
Der skal sørges for følgende gaver: 
Wedbeds til dommere (WT og Brugs), 4 hjælpergaver; Gave til Jens; Gave til 
udstillingsdommer og aspirant plus sekretær. 
Gave til Raly dommer 

 
Ad 4) Metalbeskrivelse 10. oktober 2021 

Der bliver Mentalbeskrivelse den 10. oktober i Sporup der ligger mellem Århus og 
Silkeborg. Det bliver annonceret på Facebook. Der er plads til 10 hunde. Der tilmeldes 
ved mail til Lise efter først til mølle…Curly har første ret til deltagelse, andre derefter 
Det har været et langt sejt træk at få arrangeret. Banen skulle findes; 4 beskrivere ; 
DKK skulle godkende; teamet skulle derefter godkende igen.  
Der kan måske arrangeres en udvidet mentalbeskrivelse for ældre hunde i 2022 



 
Raceprofilen har tidligere været diskuteret. Diskussionen skulle måske tages op igen 
på næste årsmøde måske på baggrund af oplæg med input. 
 

Ad 6) Evt 
 

Næste møde bliver ad hoc på Messenger 
 
 


