
Årsberetning for 2021 

Raceledelsen har i 2021 udelukkende afholdt møder på messenger. 10 møder er det blevet til. 

Efter årsmødet d.20.juni 2021 konstituerede den nye raceledelse sig som følger: 

Formand: Mette Wolff Levinsen 

Næstformand: Bente Wischmann 

Kasserer: Lise Mortensen 

Sekretær: Bente Wischmann 

Medlem: Michael Rosenberg Gotthard 

Medlem: Michael Wolff Levinsen 

Bladansvarlig: Lise Mortensen 

Web-ansvarlig: Bente Wischmann 

Curly shoppen: Lise Mortensen 

 

Selvom året startede hårdt ud med en masse restriktioner i forhold til corona, lykkedes det langt om længe 

at afholde træf igen. Det var et virkelig vellykket og velbesøgt træf afholdt på Fyn med base på Bogense 

Camping. I løbet af weekenden afviklede vi Working Test med 9 hunde i begynderklasse og 7 hunde i åben 

klasse. Rally prøve med 12 hunde fordelt på 6 forskellige klasser, certfikatudstilling med 25 hunde og 

endelig en hyggelig festmiddag med 40 deltagere. 

I oktober afholdt racen mentalbeskrivelse for 10 hunde, heraf var de 8 Curlyer og alle mellem 1 og 2 år 

gamle, så deres resultater indgår i beskrivelsen af racen. 

Hele året igennem har man kunnet følge vores online hundeskole på facebook. Vi vil gerne sige tusind tak 

til alle der har bidraget med videoer. Videoerne er stadig tilgængelige på YouTube. 

Der blev opdrættet 3 kuld på i alt 16 hvalpe (10 hanner og 6 tæver) 

Vi sender vores tanker til Kirsten Lilholm som oplevede et sandt mareridt da hun mistede sin tæve i 

forbindelse med fødslen og pludselig stod med et helt kuld moderløse hvalpe. 

8 hunde er fotograferet for HD. 1 med status A, 2 med status B 3 med status C og 2 med status  D. 

8 hunde er fotograferet for AD. Alle med status 0  

3 hunde er fotograferet for OCD. Alle med status fri 

5 hunde er øjenlyst(ECVO) 4 med status intet påvist, 1 med diagnose distichiasis/ektopiske cillier 

3 registrerede importer, 1 fra Tyskland, 1 fra Norge og 1 fra Tjekkiet. 

Årets hunde 2021 

Årets Sports-Curly 



Nr.3 Curlygames Glittertind, Nr.2 Curly Cottage Loa, Nr.1 KC tai tokerau Bakongo 

Årets Udstillings Curly 

Nr.3 Dark Sapphires Optic Illusion, Nr.2 Curly Cottage Loa, Nr.1 Fiere Rosafiere van Elegast 

Årets Brugs Curly 

Nr.3 Conventwood’s Delightful Donna, Nr.2 Curly Cottage Tussilago, Nr.1 Curlygames Glittertind 

Årets Curly 2021 

Curlygames Glittertind 

Slutteligt vil jeg ønske alle et godt nytår og forhåbentligt på gensyn til vores arrangementer i 2022 

 

På Raceledelsens vegne 

Mette Wolff Levinsen 

Formand 


