
Online møde 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, søndag den 19. februar 2023 
 
Deltagere: Anja Buhl-Westermann, Lise Mortensen, Michael Rosenberg Gotthard, Ingelise 
Koed, Bente Wischmann (ref.), Linette Sivekær Poulsen. 
 
Ad 1) Orientering ved formanden  

Følgende punkter gennemgås fra Møde mellem racerne 7. februar. 
 
-Samarbejdsaftale. Aftalen står for at skulle revideres og der forventes at komme 
mere herom ved næste møde mellem racerne. 
 
-Forslag om jagtprøve. Flat foreslår en prøve på rigtige jagter inspireret af én, de har i 
UK. Her kan opnås A cert, hvis ekvipagen har valgt ”fri ved fod” prøveform og B cert, 
hvis en koblet prøveform er valgt. Hundene apporterer 4 til 6 stykker vildt. Ideen 
skulle være at finde egnet avlsmateriale blandt de hunde, der ellers ikke er inde i det 
sædvanlige prøvesystem, men bruges på jagt. Vi støtter op om dette forslag! 
 
-Racedyst udtagelse. Lab ønsker en fælles udtagelse via hundeweb, hvor 
planlægningen går på skift mellem de fem racer. Flat, Chess og vi (Curly) bakker ikke 
op om dette ønske. Arbejdet vil være uforholdsmæssigt stort og vi plejer at kunne 
aftale indbyrdes i Curly, hvem der deltager. 
 
-The Gamefair. En Engelsk markprøve-dyst, hvor hvert land stiller med ét hold med 
tre af racerne repræsenteret. Én af racerne skal være en minoritets race. DRK er 
interesseret i at der stilles hold. 
 
-Agra materiale. DRK har ikke noget lager – heller ikke fra Agria. Mette (DRK’s 
sekretær) vil følge op på, hvad vi kan få. 
 

Ad 2) Orientering ved kasserer  
Der er for indeværende 56.537,07 kr på kontoen. 
Regnskabet forberedes allerede nu på at kunne indeholde delregnskab til CWS 
udgifter. 
 

Ad 3) Ansvarsområder i Raceledelsen 
Hvalpeanviser og omplaceringshunde: Lise 
Curly-shoppen og kasserer: Lise 
Materiale til Curly spalten, Retrieveren: Ingelise 
Webansvarlig: Anja, Bente, (Annika) 
Facebook-ansvarlig: Bente 
Hitlisten: Birte spørges af Ingelise, ellers Bente 
Repræsentanter i Aktivitetsudvalg: Ingelise, (Annika) 
Repræsentanter i CWS’26 komite: Anja, Ingelise 
 

Ad 4) Gennemgang af digitale værktøjer i Raceledelsen 
Vi kommunikerer på Messenger og e-mail; Beslutninger er på e-mail; Ingen 
beslutninger tages på Messenger;  
Gruppebeskrivelsen i CCR-Danmark på Facebook checkes og opdateres evt. for at 
undgå spam mv. af Bente 

  



Ad 5) Oprettelse af mailadresser 
Der oprettes separate e-mail adresser til raceledelses posterne (ikke suppleanter og 
områdeansvar) af Anja  
Mailadresserne vil videresende til racemedlemmernes private e-mail adresser, der 
nemt kan ændres ved om-konstitueringer. Det vil give en bedre kontinuitet ift. mails, 
der sendes fra DRK BE og sekretariat mv. 

 
 
Ad 6) Curly World Seminar 2026 

Raceledelsen blev informeret om status på hvor seminaret skal afholdes, på paner for 
Facebook og Instagram, på Logo, og på opgaven/ønsket om at få prøvemateriale mv. 
på engelsk af hensyn til de udenlandske gæster.  

 
Ad 7) Aktivitetsudvalg 

Anja og Ole vil gerne lave en træningsdag der omfatter de to prøver: Debutant - og 
Introduktionsprøven ved Elmelunden på Fyn 
Ingelise vil gerne lave en træningsdag ved Århus. Kan være en optakt til træningen 
afholdt af Anja og Ole 

 
Ad 8) Planlagte arrangementer 2023/2024 
 Forår: Træning op til prøver på Træffet: 
  April: Træningsdag Århus v. Ingelise 16. april 
  Juni: Træningsdag Ermelunden, Fyn v. Anja og Ole 17. juni 
 Træffet: 19-20 august 

Jens og Lis kontaktes af Ingelise for at høre om træffet kan afholdes ved dem i 
Klovborg. 
…efter dette møde kunne Ingelise fortælle, at Jens og Lis er positive for at 
huse træffet 2023! Stor tak! 

  Nærliggende campingplads kontaktes af Lise 
  Eksteriørdommer Frederik Kien Hansen kontaktes af Lise 
  Overordnet plan er:  

Officielle nye DRK-prøver + Rallyprøve lørdag den 19. august 
Officiel Udstilling søndag den 20. august 

 Efterår: Oktober: Mentalbeskrivelse 
  Oktober: Dual dag v. Janne, Merete og Birthe 
 

Start på diskussion og brainstorm om, hvordan de mange hvalpe i DK kan nås. 
Introdage/aftener; webinarer; info med emner som hvalpe motivation, Curly’en som 
race, mm.; kontakt til opdrættere; 

 
De følgende punkter udskydes til næste møde: 
 Hjemmeside og Facebook 
 Fejring af Årets Curlyer 
 
 
Ad 9) Evt 

Næste møde er den 26. marts kl 20, Online på Teams 


