REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. MAJ 2009
Deltagere:

Kai Thusgaard Andersen, Marianne Christensen, Linda Eriksen, Vibeke
Gjerstrup, Lisbeth Pedersen, Frederikke Salto, Dorthe Sørensen, Linda Wind

Afbud:

Pernille Dohlmann, Jan Hye

Referent:

Marianne Christensen

Nyt og fast punkt punkt:
Godkendelse af seneste referat
Nyt fra bestyrelsen
Opfølgning på træner-/
figurantmødet

Træningen/træningsplanen i
efteråret

Godkendt.
Flere ”festoriginaler” ønskes til novemberfesten.
Ingen kommentarer til bestyrelsens seneste referat.
Både bestyrelse og kredsudvalg savnede seneste referat inden deres møde, da ikke alle medlemmerne
deltager i disse møder.
Det blev derfor besluttet, at såvidt muligt skal alle
udvalgets referater sendes ud senest 14 dage efter
mødets afholdelse.
Trænerbemandingen er den samme som i foråret.
Oplæg til trænerne om at snakke sammen om
samme mål inden sæsonstart? (LW)
Hvalpeholdene gerne 1 træner i reserve, hvis fin
indskrivning.
De nye B-/AB-holds træning og indskrivning blev
behandlet. Hvornår og hvordan skal hundeførerne
skiftes hold - og det uden at være til gene for alt for
mange? Det blev vedtaget at fortsætte med samme
koncept som fra indskrivningen i foråret, og så
evaluere efter to sæsoner: B-holdet er for oprykkere
fra hvalpeholdene og unghunde, der gerne vil gå
prøvevejen. AB-holdet er for øvrige hundeførere,
der også gerne vil gå prøvevejen, men som ikke
nødvendigvis har travlt. Her ingen tids- og aldersbegrænsning. Helst også 1 assistenttræner (LW
spørger Jette Hye).
MC indkalder de pågældende trænere til en snak
om den kommende sæson m.h.t., hvad hundeførerne kan anbefales i den kommende sæson (B-,
AB-, BHP- eller familiehundehold). Kravene til
BHP-holdet skal være krystalklare (MC).
Sportræningen tirsdage skal også figurere på den
kommende træningsplan.
Hvis behov og trænerkapacitet, forslag om et
”konkurrencehold” eller ”B/AB-elitehold”.

Opfølgning avlskåringen
& ansøgning om ny i 2010

Opfølgning på kredsmatchen mod
Vallensbæk (bl.a. holdinddelingen
og samme hund i begge discipliner)

Opfølgning prøver:
• FP
• UHP
• SPH1
• Alle prøver
• SPH1-ansøgning 2010
• Startliste på hjemmesiden?
• Ikke-beståede ikke på
hjemmesiden?
• Reglerne for ”prøvespring”
• Udfyldelse af resultatlister

Arrangementsplanen i øvrigt
(inkl. medlemsarrangementer):
• Hundesvømningen
• Førstehjælp til hunde
• Sporweekenden

Godt arrangement, når vi selv skal sige det.
Ansøgning om ny avlskåring i 2010 ikke imødekommet. Hovedklubben har reduceret antallet og
derfor valgt de kredse, der ikke fik nogen i 2009.
Vallensbæk fulgte ikke aftalerne om holdinddeling
og ikke samme hund både i agility og alm. lydighed på dagen – burde have været aftalt på forhånd.
Resulterede naturligvis i skuffede deltagere på vores hold. Til næste gang skal holdkandidaterne
tilbydes mere fælles træning op til matchen.
Enighed om, at de forskellige prøver gik godt, og
spritnye ”prøvelederføl” berettede om et hyggeligt
og vel gennemført prøveforløb samt en god og sjov
oplevelse.
Ekstra SPH1-prøve blev klemt ind den 30. april for
at få i det mindste 6 SPH1-hunde til prøve i stedet
for den enlige tilmeldte lokale, da vi havde ”fuldt
hus” til prøverne 16. maj med egne medlemmer.
Ansøgning sendt om DM-udtagelse for SPH1 igen i
år 2010. 10-års jubilæum nærmer sig, hvordan skal
det fejres?
Udvalget minder om, at ønsker om ekstra prøver
kan ske på opslag i klubhuset, og opfordrer trænerne til at fortælle om det.
Prøvestartliste skal fra nu af altid på hjemmesiden.
Alle resultater – gode som mindre gode – skal også
på hjemmesiden.
For ikke at havne i samme situation igen blev det
forklaret, at hvis man vil gå op til de ”små” prøver,
skal man bestå dem alle i rækkefølge B-AB-ABC.
Medlemsnummer af hovedklubben skal anføres på
resultatlisten, men postnummer uden bynavn er
nok i det lille hundeførerfelt. Et godt forslag: Scan
eller kopier alle resultatlister inden afsendelse for
en sikkerheds skyld.
Ved B-konkurrencen 21. juni er det ikke kun førstegangsprøver, der kan føres i resultathæftet.
Forespørgsel til Årets hund: Deadline for årets
hund ligger ikke 14 dage før kredsfesten som før?
En efterfølgende henvendelse til ansvarshavende Stig
Christensen viser, at fra nu af er 31. oktober fast
skæringsdato – uanset andre arrangementer .
Hundesvømningen et fint arrangement, som bør
gentages i efterårssæsonen (LW).
Kontakt til Skovlunde Dyreklinik ang. et førstehjælpskursus for hunde. Ønsker fra holdene inden?
Afholdes for et mindre gebyr fra deltagerne. (KTA)

Det aflyste avlsmøde:
• dårlig timing?
• mangel på interesse?

Indskrivning 2009-2
- herunder opfølgning på
vaccination, forsikring &
kontingentbetaling i 2009-1

Revision af målsætningerne (bilag)
• hvalpeholdene
• b- og ab-holdene
Kurser:
• kursustilbud & -betaling
• kurser i kredsen?

Hyggelig og rigtig god sporweekend, som også
skal gentages. Udvalget skal reklamere for sportræningen tirsdage og lede efter flere arealer til
jævnlig brug (KTA).
Apporteringsaften til efteråret? (DS). Herunder
spørgsmål til bestyrelsen: ”Hvordan går det med
den større ”kravlegård”?
Det tidligere aftalte ”kludekursus” med dommer
og figurant René Jørgensen som instruktør for trænere til hjælp i den daglige træning bør arrangeres i
sommerferien eller lige efter Hovedavlsskuet
(HAS) (PD).
Nyt internt skue med kun mundtlig bedømmelse
skal vi kigge på igen.
Det planlagte avls-/kennelmøde tiltænkt som en
håndsrækning fra et ikke-avlskyndigt og urutineret
kredsudvalg til alle kredsens kenneler (og dermed
også deres hvalpekøbere) måtte desværre aflyses
p.g.a. for lille tilslutning.
Som i foråret med følgende to tiltag:
- Indmeldelser til hovedklubben skal i pengekassen til frankering og forsendelse. Pengekassen er efterfølgende ændret til bladudvalgsbakken, da redaktør Ghita altid har frimærker .
- To sæt indskrivningsbetingelser i stedet for
ét (MC).
Pr. 23. maj er indskrevet 86 holdpladser, 13 pladskort og 3 støttemedlemsskaber. Flot!
Alle vaccinationer, forsikringer og betalinger er
gennemgået med dejligt få mangler til følge (MC).
Afventer aftale med trænerne - skal begge
generaliseres mere, så de dækker hele den pågældende gruppe. Oplæg hertil udfærdiges (MC).
Hele udvalget og alle føl (pånær nye figurantføl
Nicole Sydbøge) har nu været på grundkursus, og
grundkursus for alm. hundeførere (især som ”startpakke” for nye hvalpekøbere) blev foreslået til midt
i næste sæson. Tages op på næste trænermøde.
Indlæg til bladet (VG).
Kursister tilmelder sig og betaler i første omgang
selv inden eller på kursusdagen. Refundering hos
kassereren bagefter. Besked MC om hvert kursus.
Ønsker fra hovedklubben om kurser i kredsen
hidtil afvist p.g.a. vore faciliteter, tætpakkede
weekendtræningsdage samt behov for endnu flere
dispensationer fra kommunen for brug af pladsen
ud over den tilladte. Kun grundkurset kan klares

Revidering
ansvars-/arbejdsfordelingen efter
snart en hel sæson (bilag)
Eventuelt
• hvad skal vi bruge
telefonpengene til (500 kr.)?
• indkøb af scanner til
kredsen?
• efter arbejdsdagen: fungerer
containeren nu?

Næste møde

på en aften. Hovedklubben spørges, om kurser kan
begrænses til kun at være for kredsens medlemmer
(MC).
Skal vi/bestyrelsen i dialog med kommunen om lån
af en anden lokalitet til kursusformål? Er der
overskud til det?
Kompetencelisten revideres (MC).
Den vedlagte liste revideres og sendes ud i korrektur (MC).
Brug af telefonpengene udsættes til næste møde.
Priser på scannere indhentes til bestyrelsen (VG).
Oprydning af container: Superflot arbejde! Ønske
for nemmere vedligehold: Afmærkning af, hvor
tingene skal være.
Kredsens regler for tilfælde af skab blev efterlyst til
ophænging i glasskabet og hjemmesiden, da hjemmesiden ikke giver præcise forholdsregler. Der
tjekkes med forskellige embeds-/dyrlæger for en
fælles linie.
Forslag: 18. august, kl. 19.00, i klubhuset.

