
Årsberetning for 2022 

Raceledelsen har i 2022 holdt alle møder på messenger. 

Efter årsmødet d.23/1 konstituerede den nye raceledelse 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 

 

Vi startede året ud med årsmøde på Bæltstedet i Korsør. Der var et yderst begrænset fremmøde grundet 
Covid-19 og anden sygdom. Men formalia blev overholdt og mødet gennemført. 

Der har været meget begrænset aktivitet i 2022. 

I februar afholdt vi et online medlemsmøde angående det nye markprøvereglement. Det var en fin måde at 
få delt tanker om de nye prøver på og få prøvet mødeformen af. 

Vi afholdte i marts et hyggeligt flettearrangement hos Birthe Tygesen hvor alle nåede i mål med et smukt 
halsbånd. Det var en rigtig hyggelig måde at mødes på. 

Sportræningsdagen der var programsat til maj måned blev udsat til oktober grundet udfordringer med at få 
en aftale med en instruktør. I sidste ende blev den helt aflyst grundet for få tilmeldinger. 

Udstilling med flatcoated blev ikke til noget grundet udfordringer hos flatcoated. 

D.4.september holdt vi DUAL-hyggedag på DCH’s træningsplads i Faxe. Det var et hyggeligt arrangement, 
men der var ikke mange deltagere. 

I december blev der afholdt 2 julefrokoster. 1 på Sjælland hos Bente og 1 i Jylland hos Ingelise.  

 

Der har i 2022 været 3 hvalpekuld på hver 12 hvalpe, så altså 36 hvalpe fordelt på 19 hanner og 17 tæver. 

9 hunde er fotograferet for HD.  2 med status A 

   3 med status B 

   4 med status C 

9 hunde fotograferet for AD  Alle med status 0 



4 er fotograferet for OCD  Alle med status fri 

9 er øjenundersøgt/ECVO  Alle med status intet påvist(2 med bemærkninger) 

 

Der er importeret 3 hunde  1 tæve fra Finland 

   1 hanhund fra Letland  

   1 tæve fra Polen 

2 hunde er blevet mentalbeskrevet 

Der er i 2022 registreret 13 kenneler i DKK/FCI. 

 

Årets hunde 

11 hunde har point til årets Brugs Curly 

Nr. 3 Curly Cottage Tibast, Nr.2 Moliko Curly Dvina, Nr.1 Moliko Curly Pasja 

 

7 hunde har point til årets Udstilling Curly 

Nr. 3 Ferny’s Akribelly Solitos, Nr.2 Moliko Curly Pasja, Nr.1 Fiere Rosafiere van Elegast 

 

7 hunde har point til årets Sports Curly 

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

 

Årets Curly der forener point både på udstilling og til årets brugshund går i 2022 til 

Moliko Curly Pasja 

 


