
Kredsudvalgsmøde den 12. November 2008

Til stede: Lisbeth Pedersen, Vibeke Gjerstrup, Kai Thusgaard Andersen, Marianne Christensen, 
Dorthe Sørensen, Linda Wind, Linda Eriksen, Jan Hye og Pernille Dohlmann

Afbud: Tina Rasmussen & Frederikke Salto

Velkommen til vores nye medlemmer:
Lisbeth siger velkommen til de “nye”: Kai, Linda, Vibeke og Dorthe og håber, at de vil være med 
fremover.

Tina deltager ikke i mødet, fordi vi skal planlægge den nye sæson, og da hun går ud af udvalget fra 
1. januar, synes hun ikke, at hun vil være med til at planlægge, hvad der skal ske fremover.

Lisbeth fortalte, at vi har slået BHU og AU sammen til kredsudvalget for at få flere erfarne med i 
udvalget. De fleste steder (andre kredse) har de stadig to udvalg.

Tavshedspligten skal vi også huske – de navne der bliver nævnt ved møderne kommer ikke udenfor 
mødet.

Opfølgning på træner/figurantmødet:
Det var et rigtig godt møde, vi havde, da både trænere og figuranter var inviteret med – det gav en 
god dialog. Vi vil derfor satse på, at det bliver sådan hver gang fremover og i hvert fald én gang 
hver sæson.

Vi skal stadig holde øjne og ører åbne over for kommende føl-emner til trænere og figuranter.

Den nye træningsplan:
Der vil igen være C-træning om torsdagen, når det bliver lyst nok. 
Vi skal give en klar melding om inden indskrivningen, hvorvidt der er C-arbejde indtil da, eller om 
svaret så er, at der ikke er C-arbejde i den ”mørke” periode, medmindre trænerne selv arrangerer 
noget.  

Da der ser ud til at komme flere op fra storehvalpe-holdene (midi og maxi), og B-holdet i forvejen 
er stort, kan der opstå et problem med rigtigt mange tilmeldinger. Familiehundeholdet er også 
meget stort, så her kan vi også få problemer.

Vi vil derfor vurdere situationen efter indskrivningen, for at se om der er behov for at dele holdene 
op.

Når holdene træner,  skal det også være muligt for andre at træne, så længe holdet ikke bruger hele 
banen, og det skal selvfølgelig ske i forståelse med holdene.

Hvis der er noget der skal kommunikeres ud til trænere eller figuranter – så skal det gå via Linda 
W., så der ikke opstår misforståelser.

Holdlister over hold og pladskort bliver ophængt i klubhus, så vi har mulighed for at få fat i 
hinanden.

Opfølgning på de seneste prøver:
Der var for få tilmeldte til kredsmesterskabet – det kan være, fordi der lå en prøve 14 dage før. 
Næste sæson skal vi kun have én prøve i efterårssæsonen, og det skal være kredsmesterskabet, for at 



folk er lidt ”sultne” efter en prøve.

Et forslag om betaling  ved tilmelding til almindelige prøver blev nedstemt - der skal stadig først 
betales, når de møder op til prøven. Undtaget er SPH1 DM-udtagelserne, hvor der hele tiden har 
være betaling ved tilmelding.

Prøvedatoer 2009
Vi kikkede på datoer, da vi snart skal have fat i dommerne til forårssæsonen.
Vi har ikke arrangementsplanen for næste år fra hovedklubben, så vi må finde nogle datoer uden. 
Hvis der bliver ting, der rammer andre store arrangementer, må vi flytte vores.

Vi fik lavet følgende forslag til en plan:

Indskrivning: Lørdag den 7. februar – kl. 10 til 12. Ansvarlig: Marianne.
Sæsonstart (første træningsdag): Lørdag den 14. februar.
Fastelavnsfest: Søndag den 22. februar i ridehallen. Ansvarlig: Tina Rasmussen.  
Avlskåring: Søndag den 22. marts. Tovholdere: Marianne og Michael Nielsen.
Færdselsprøve: 17. april kl. 17. Prøveleder: Linda W. med Lisbeth og Linda E. som hjælpere. 
Dommerforslag: Lene Carlson.
UHP: 29. april. Prøveleder: Pernille og Vibeke. Dommer: René Jørgensen.
Opstart af C-arbejde på torsdage: Linda taler med Erwin om, hvornår det starter.
Alle prøver inkl. SPH: 16. maj. Prøveleder: Marianne. Dommerforslag: Helle Priess.
Trænermøder: Onsdag den 18. marts og tirsdag den 12. maj. Ansvarlig: Pernille.
Lydighedskonkurrence + grillhygge: Lørdag den 20. juni. Prøveledere: Lisbeth og Dorthe. 
Dommerforslag: Christian Sørensen.
Indskrivning: Tirsdag den 11. august kl. 19 - 21. Ansvarlig: Marianne.
Hundens dag i Tivoli: Tjekker vi på Tivolis hjemmeside.
Halloween-tur: Fredag den 30. oktober, ansvarlige Lisbeth, Linda W. og Vibeke.
SPH: Er på plads til den 12. og 13. september, prøveleder: Jeanette Marker og sporleder: Robert 
Ramløse. Dommer: Peter Larsen.
Banko: 30. september. Ansvarlige: Lisbeth og Kenja Klostermann.
Færdselsprøve: Lørdag den 3. oktober. Prøveledere: Lisbeth og Linda W. Dommerforslag: Peter 
Larsen.
Trænermøde: Mandag den 19. oktober. Ansvarlig: Pernille.
Kredsmesterskab: Lørdag den 14. november. Prøveledere: Pernille og Marianne. Dommerforslag: 
Mikkel Kruse.
Novemberfest: Forslag til den lørdag 28. november?
Sidste træningsdag: Lørdag den 5. december.

Prøvelederne ringer til de dommere, der skal dømme ”deres” prøver, og hører om de kan. Når det er 
på plads, gives besked til Lisbeth, som så anmelder prøverne, med Linda W. på sidelinien for at 
blive oplært. Marianne sender endelig arrangementsplan ud. 

Forslag til sporweekend: Kai spørger Robert, om han vil være med til at arrangere en sådan – og i så 
fald hvornår.

Linda spørger figurantkontakt Erwin Brocks, om der skal figurantsamling på arrangementsplanen.

Arrangementsplan i øvrigt:
Vi kan lave forskellige arrangementer næste år, men det kan vi godt planlægge løbende og skrive på 
efterhånden. Alt kommer også ud med nyhedsbrev. 
Det vigtigste er, at vi får dommerne på plads til forårssæsonen.



Til lydighedskonkurrencen skal vi tage stilling til, om vi skal lave en opdeling efter alder, så ikke de 
nye store hvalpe skal dyste mod erfarne BHP-hunde.

Opdatering avlkåring 2009
22. marts 2009.
Michael er kåringsleder.
Marianne er ”prøveleder” – tovholder.
Det er ikke praktisk, at kåringen bliver holdt på pladsen, da vi så ikke må lave rigtig mad, da der 
skal være højttalere, og da der kan også være problemer med parkering, hvis der kommer mange 
tilskuere. Der kommer mange mennesker og kigger, selvom der ikke er så mange tilmeldte, så der 
skal være godt med mad. Vi må derfor prøve at finde en skole at holde det på, evt. samme skole, 
som vi havde lånt til skuet i 2008.

Kais sporlæggeruddannelse er ikke rigtig kommet i gang. Marianne gjorde opmærksom på, at der er 
et sporlæggerkursus i hovedklubben.

Novemberfest – udvalgets opgaver.
Der er styr på pokalerne, Lisbeth har bestilt og får dem i løbet af ugen.

Juleafslutningen
Der bliver lavet en dagstur som afslutning på sæsonen. Det står Lisbeth, Linda W, og Pernille for. 
De har lige holdt møde, og det er ved at være på plads. 
Kenja Klostermann kommer i køkkenet.
Der kommer opslag op senest lørdag, med tilmelding til Pernille.

Indskrivning
Bortset fra, at vi ikke skal spørge til C-arbejde, skal det køre på samme måde som det plejer. 
Linda E har køkkenet til indskrivningen i februar.
Generalforsamlingen – udvalgets opgave:
Den 21. januar 2008.
Beretningen er kredsudvalgets opgave – beretningen indeholder, hvad der er lavet i kredsen i løbet 
af det sidste år. Tina har lavet beretningen, og vi andre har suppleret/kommenteret på den.

Vi skal også på generalforsamlingen beslutte, hvem der skal deltage i  repræsentantskabsmødet i 
hovedklubben – vi har fire pladser, og så skal der være to suppleanter.
Kredsudvalget kan anbefale, hvem vi gerne vil have afsted – på mødet blev foreslået: René 
Jørgensen og den nye kredsudvalgsformand. Andre emner er Per Jørgensen, Thomas Bo Larsen, 
Henning Karlsen og Michael Nielsen.

Ny formand
Hvem vil gerne være formand for kredsudvalget? Stor diskussion om bordet om, hvem det skal 
være. Forslag til Linda, Dorthe, Marianne, Pernille – der var nej’er hele vejen. Vi SKAL have 
fundet én inden generalforsamlingen.

Arbejds- og opgavefordelingen
Marianne sender den til alle og de ”nye” kan så melde ind på, om der er noget, de gerne vil være 
med til.
Spørgsmål til bestyrelsen:
De nye udvalgsmedlemmer skal på grundkursus – er det noget bestyrelsen vil betale for med det 
samme?



Eventuelt:
Næste kredsudvalgsmøde bliver i januar inden indskrivningen – det kan evt. være fællesmødet med 
bestyrelsen. Forslag til bestyrelsen om at holde fællesmøde i januar eller februar.

Kai er ”stødt ind” i en interessant person, der laver kurser i førstehjælp til hunde. Det er vi meget 
interesserede i, så Kai går videre og spørger, hvornår det evt. kan være, og hvad det vil koste.

Når vi holder arrangementer, skal det være med tilmelding, og så folk betaler en skilling for det.
På næste møde snakker vi om, hvilke medlemsaftener der skal holdes det næste år, og udnævner 
ansvarlig(e) for det.

Linda og Lisbeth skal på kursus ”hundesprog og hundemødre” i næste uge.

Forslag til bestyrelsen om at vi køber et flytbart spring og et A (klatrespring) til venstre side af  
banen, så der kan være to hold, der træner samtidig.
Vi kan så også lave det flytbare spring som ”kravlegård” – det vil sige hegn på begge sider af  
springet, så hvalpene ikke kan løbe udenom. Er også eminent til apportering.
Det andet vi har i forvejen, kan så blive stående i højre side til de mere erfarne hunde.

Vil bestyrelsen bevilge et flytbart spring og et A (klatrespring)?

Græsslåning op til prøver: Der må helst ikke slås græs dagen inden prøverne, da vi risikerer, at det 
distraherer hundene, at der er kommet en masse frisk fært.

Vi skal huske at Linda E. er ny køkkenkontakt, og at hun skal informeres/konsulteres, hver gang vi 
har et arrangement.

12. november 2008
Pernille Dohlmann


