
Referat af kredsudvalgsmøde den 17. marts 2009

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

Fraværende: Dorthe Sørensen

Nyt fra bestyrelsen
Pladsen skal rengøres inden avlskåring – Niels starter, og flest muligt bedes 
hjælpe.

Vi skal have møde med Jacob Hermansen fra kommunen, om at vores plads 
bliver brugt af andre. De der bruger pladsen, når vi ikke er der, er ikke gode til 
at rydde op efter sig. Der bliver også jævnligt ødelagt ting.

Opfølgning på træner- figurantmøde
Godt møde.

Opfølgning på figurantmødet
Godt møde. Der blev lavet nogle gode aftaler og planer for torsdagstræningen.

Dorthe, der er ny figurantkontakt, kommer med en samlet udmelding til 
trænerne, om hvordan det kommer til at foregå. Det er så trænernes opgave 
at videreformidle til holddeltagerne.

Status på træningen/træningsplanen
De to små hvalpegrupper (mikro og mini) er blevet lagt sammen til én med 
Bente og Britta som trænere, da der ikke var ret mange.

Godt at der blev lavet både et B-hold og et AB-hold, da der er mange på begge 
hold.

Agilitytræningen skal måske flyttes lidt frem – evt. til 11.45 og deles op.

Stor ros til BHP-træningsplanen og dens trænere. Til næste sæson skal denne 
plan laves inden sommersæsonens afslutning.

Mht. parkering skal vi være gode til at ”pakke” bilerne så der er plads til alle. 
Hvalpeholdene der kommer først skal parkere længst ude, så kan de der 
kommer senere pakke sig sammen inderst. Marianne skal indskærpe disse 
regler i det næste nyhedsbrev.

Kredsmatch mod Vallensbæk



Der er arrangeret kredsmatch den 2. maj og 27. september i år. Det foregår i 
Vallensbæk i  maj og hos os i september. Ved Mariannes forfald, er Linda trådt 
til som holdleder til første match.

Matchen er i B, AB og agility.

Det kan ikke registreres som prøve, da der er prøvestop den dag, så det er en 
”gratis” prøve.

Dommer- og figurantbesætning i 2009
UHP mangler endelig afklaring – Pernille sørger for at få svar fra René. 

Steen Hansen figurant til alle prøver den 16. maj. 

Arrangementsplanen i øvrigt
Kai undersøger om det er muligt at arrangere et 1. hjælpskursus. 

En kiropraktoraften eller et massagekursus er måske også en mulighed. Tina 
kender en hundemassør – måske kan hun hjælpe med kontakt. 

Kai kontakter Vallensbæk, for at høre, om vi evt. kan arrangere noget i 
fællesskab. 

Et internt aftenkursus i sporlægning kunne også være en idé.

Opdatering avlskåring 2009
Opsamling på vedlagt tjekliste. Der er efterhånden styr på det meste.

Sporweekend 25-26. april?
Jaaaaaaa 

Kai, Marianne og Jeanette har været på et godt sporlæggerkursus. 

Robert Ramløse har accepteret at være med til at holde sporweekend. Robert 
vil kunne være der primært lørdag, og noget af søndagen. Jeanette Marker vil 
også gerne medvirke, dog skal der tages hensyn til hendes hvalpetræning 
lørdag. Kai er væk lørdag men kommer søndag. Marianne lovede også at 
hjælpe til.

De vil derfor alle stille op sammen med Robert til sporweekenden, enten en af 
dagene eller begge dage.



Det bliver for alle, dog er tilmelding nødvendig, så vi ved, hvor mange der 
kommer.

Hundesvøm datoer
Linda finder en tirsdag, hvor Tina har plads.

Evaluering på juleafslutningen
Mer af det!

Mange tilbagemeldinger på, at det har været godt – det var en sjov dag.

Næste gang vil det være godt med en tidsplan, så ikke der bliver ventetid ved 
første post. Man kan evt. også lave en ”stjerneform”, så mange kan starte 
samtidig.

Vi gør det igen i år.

Evaluering indskrivning forår 2009
Det gik godt. Mange glade mennesker og god stemning.

Avlsmøde?
Vi har rigtig mange kenneler tilkyttet kredsen, så Dorthe har foreslået, at vi 
holder et møde med kennelerne, om hvad de kunne tænke sig, at vi lægger 
vægt på, og om der er noget de vil have anderledes. 
Marianne spørger Dorthe, om hun selv vil stå for dette. 

Vi burde også ”reklamere” mere for vores avlsvejleder Michael Nielsen og 
vores adfærdskonsulent Henning Nielsen af hensyn til nye(re) medlemmer, da 
de er lidt sjældne gæster på træningsbanen. Det blev aftalt at kontakte 
redaktør Ghita Nielsen. Marianne spørger.

Revision af målsætningerne – 2 nye hold
Der er kommet både et B-hold og at AB-hold, så der skal laves målsætning for 
disse. Vi tager den på næste møde.

Revidering af arbejdsfordelingen
Er der noget ”de nye” vil have af opgaver? Sig endelig til.
Det er helt okay at starte med at læne sig op ad ”de gamle”.



Evt. samarbejde med Hillerød- og Karlebokredsene
Marianne er blevet kontaktet af BHU-formanden fra Hillerød om at vi tre 
kredse i området måske kunne have glæde af at samarbejde.

Vi er med på at holde et møde, for vi kan måske sagtens hjælpe hinanden. 
Marianne har sendt mail til Hillerød om, at det kan vi godt være interesserede 
i, så nu venter vi og ser, om der sker mere.

Ringtræning
Næste år skal vi være opmærksomme på udgifterne. Der skal på forhånd tages 
stilling til, om der skal kræves penge op af deltagerne, så alle udgifter bliver 
dækket, eller om kredsen skal give et tilskud, så det kører rundt.

Ringtræneren var meget entusiastisk og brænder for det, han laver.
Der kunne godt have været brug for mere støtte til de nye i ringtræning – der 
var ikke så meget info til dem, der ikke ved noget om det i forvejen, de følte 
sig lidt tabt.
Videoaftenen var god – der blev fremhævet nogle gode eksempler på ting, der 
kunne have været anderledes.
Dejligt at træneren gad bruge alle de søndage og en hverdag på det.

Vibe er tovholder på ringtræning næste år - Tina Rasmussen sørger stadig for 
arrangementet med ridehallen.    

Fastelavnsarrangementet gav underskud. Det var et godt arrangement, men 
der var desværre mange afbud i sidste øjeblik – der var ca. 30, der mødte op.

Der var flere sidste år både til ringtræningen og til afslutningen.

Eventuelt
Respekt for andres træning
Alle med en post i klubben er fredede, når de er i gang med at træne deres 
egen hund. Vi skal have lov til at træne vores hunde uden at blive forstyrret.
Marianne laver et opslag eller nyhedsbrev om dette.

Telefonpenge
Marianne får 500 kr. i telefonpenge, som hun gerne vil dele med resten af 
udvalget. Sidste år købte vi pizza og is for pengene. Gode idéer er velkomne.

Fællesarrangement
Kan evt. være minigolf i Herlev – der er en indendørs bane og så kunne vi 
spise på en restaurant i nærheden bagefter.
Kai og Lisbeth melder ud med datoforslag.


