
Messenger møde 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, mandag den 9. august 2022 
 
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Michael Rosenberg Gotthard, Michael 
Wolff Levinsen, Bente Wischmann (ref.). 
 
Ad 1) Orientering ved formanden  

Mails med info om kommende ”Hund i Fokus” er sendt rundt. Vi har ikke mulighed 
for at deltage. Det kræver bemanding af stand i to hele dage. 
Siden raceledelsens sidste møde har raceledelsen deltaget i relevante møder. DRK 
har dog aflyst flere af dem. Raceledelsen var ikke repræsenteret i den ekstraordinære 
generalforsamling i DRK. 
 

Ad 2) Orientering ved kasserer  
Der er for indeværende 41.954,90 kr på kontoen 
 

Ad 3) Status på arrangementer 
Der vil være mulighed for at betale en instruktør til spor arrangement både i Jylland 
og på Sjælland. Man vil kunne deltage med og uden hund. 100 kr betales til 
forplejning dvs morgenbrød og frokost. Et opslag om om jyllands-spor med instruktør 
Maj Heidi Jensen kommer snarest. Lise 
 
Der er sponsorgaver til overs fra sidste curly træf fra Oliver’s. Disse vil blive fordelt på 
kommende arrangementer. Hvis der er ønsker fra web shoppen vil de kunne sendes 
rundt til arrangementerne sammen med sponser gaverne! 
 
Fælles Julefrokost planlægges. Birthe kontaktes af Mette 
 

Ad 4) Retrieveren 
De næste deadlines for retrieveren.19/9 og 7/11. Her vil kunne omme indlæg fra 
Svømme dag, Dual dag og CWS 

  
Ad 5) Årsmøde 

Årsmødet afholdes søndag den 29. januar 2023 kl 13:00 ved Horsens, hvis muligt. 
Mette. 
I forbindelse md årsmødet vil der være et foredrag om skader, røntgen (HD/AD). 
Mette kontakter Camilla Juelsgaard eller Kristian Hembo for at lave aftale om dette. 
Krus til uddeling for Årets Curly, Årets Udstillings Curly, Årets Brugs Curly og Årets 
Sports Curly bestilles Lise 
Annoncering kommer i næste nummer af Retrieveren. Mette er på valg og 
genopstiller ikke.  

 
Ad 6) Evt 
 

Næste møde bliver ad hoc på Messenger 


