REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. august 2009
Referent:

Pernille Dohlmann

Deltagere:

Kai Thusgaard Andersen, Pernille Dohlmann, Linda Eriksen, Vibeke Gjerstrup, Lisbeth Pedersen, Dorthe Sørensen, Linda Wind og Marianne
Christensen (sidstnævnte kun i sidste halvdel af mødet).

Afbud:

Frederikke Salto og Jan Hye

Godkendelse af seneste referat

Ingen kommentarer. Referat godkendt.

Nyt fra bestyrelsen v. Lisbeth Pedersen

Dyrenes dag i Værløse:
Bymidten i Værløse har dyrenes dag den
12/9, kl. 10 til 14. Vi er blevet inviteret til at
komme med vores hunde og vise frem og
fortælle. Lisbeth og Jens holder møde med
kommunen og hører hvad de præcis
forventer. Der bliver nok også lidt agility.
Kredsfesten:
Der mangler hjælpere til at arrangere. Pt. er
der Sanne, Lisbeth, Linda E. og Frederikke.

Opfølgning på indskrivning 2009-2 :
• Træningsstarten
• Flere trænere?

Banko:
Sponsorater modtages med glæde.
Fordeling B/AB-hold:
Skulle der ikke have været nogle videre fra
B-holdet til AB-holdet? Der har været holdt
et møde med trænerne fra de to hold, hvor
de har aftalt fordelingen. Marianne sender
ud fra mødet, så vi kan se, hvad der er aftalt
og hvordan det skal være fremover.
C-træning:
C-træning starter sent på sæsonen.
Intentionen er at trænerne lige kan få
snakket med kursisterne om hvad Carbejde indebærer og hvilke krav der stilles
(spor).
Flere trænere?
Som det er lige nu kan de trænere der er på
hvalpeholdene godt klare den. Vi tager det

op igen på næste møde og ser om der er
flere tilmeldte af de små hvalpe.
Opfølgning på lydighedskonkurrencen og
sommerafslutningen:

Det gik fint. Der var dejligt mange der
stillede op.
Inden næste år skal vi have taget stilling til
hvordan vi skal arrangere betalingen. Alle
betaler 50 kr. for at stille op og nogle får
prøven i hæftet. Vi skal beslutte om dette er
meningen, da nogle så får en billig prøve.

Vedr. prøverne i efteråret:
• FP
• DM-udtagelse SPH1
• Kredsmatch Vallensbæk-Furesø
• Kredsmesterskaber
• Tilmeldinger til ekstra prøve?
• Hundekørekort

Færdselsprøve:
Allerede to tilmeldte til FP 19/9 2009. Det er
to fra SBH (Belgierklubben) og der kommer
også nogle stykker fra kreds 55. Trænerne
har fået at vide at det er en lørdag. Linda
W. sørger for at sikre sig, at de alle ved det.
DM-udtagelse SPH:
Vi mangler nogle der kan gå afledning på
sporene. Det drejer sig om et par timer
lørdag og/eller søndag. Giv besked til
Jeanette Marker hvis man gerne vil hjælpe
med dette.
Kredsmatch:
Dorthe tager ekstra undervisning til
lydighed og spor.
Lisa Haargaard og Henning Karlsen laver
muligvis stand med foder.
Forslag om at kredsen også laver en stand
med materialer fra kredsen. Hvis Marianne,
der er prøveleder på dagen synes det er en
god idé, så spørg Jeanette Marker da hun er
materialeansvarlig.
Kredsmesterskab:
Måske skal vi have to dage hvis der
kommer flere der vil stille op i SPH1 (pt. er
der nok 4-5 stykker) og der er også flere
BHP-hunde. Det kan gøres sådan at vi laver
SPH og lydighedsprøver uden C-arbejde
den ene dag og alle prøverne med Carbejde den anden dag.

Vi er enige om at alle skal have mulighed
for at stille op, ingen skal have afslag. Vi
kan sætte en uforpligtende frist f.eks. fire
uger før, så vi kan nå at skaffe en ekstra
dommer hvis der kommer mange tilmeldte.
Tilmeldinger til ekstra prøver:
Der er pt. skrevet 4 på til ”andre prøver” og
1 til UHP. Vi holder skarpt øje med listen
og arrangerer når der er 5 på til hver.
Hundekørekort:
Vi skal reklamere mere for det, måske lave
en info efter træning om lørdagen. Lisbeth
snakker med Marianne og Henning Nielsen
om dette. Det vil også være en god idé hvis
Henning Nielsen kan lære det fra sig så der
er flere der kan køre det.
Kurser:
• Grundkursus 25. august i kredsen
(p.t. 5 tilmeldte, betalt for 6 delt.)
• De manglende C-kurser på Sjælland,
hvad gør vi?
• Vil vi søge andre kursusfaciliteter
hos kommunen?
• ”Klæd din hund på”-kursus hos os?
Spørge Henning Karlsen? (se
Schæferhunden 6-2009)

Grundkursus:
Nu er der tilmeldt 8-9 stykker, så den løber
rundt.
C-kurser:
Figuranterne fik lov til at få betalt turen,
hvis de kunne samle sig i én bil. Vi vil gerne
have figuranterne på CI (Indlæringsfigurering).
Kursusfaciliteter:
Der mangler virkelig både A, B og C-kurser
på Sjælland. Vi må kunne låne lokaliteter
hos kommunen så vi evt. kan afholde nogle
kurser. Vi skal derfor undersøge hos
kommunen og kredsen om der er mulighed
for at få arrangeret kurser. Kai og Pernille
tager teten på dette og skriver punkter til
Lisbeth om hvad der skal bruges af
faciliteter så hun kan gå videre til
kommunen med dette.
Klæd din hund på-kursus:
Hovedklubben har taget initiativ til to
kurser om hvordan man gør sin hund klar
til skuer. Der er ti pladser på hvert kursus,
og de er allerede besat.

Hvis vi kunne have interesse for dette
internt i kredsen og kan lave et hold, så kan
vi spørge Henning Karlsen om han vil
holde det. Linda E spørger Henning.
Arrangementsplanen i øvrigt
(inkl. medlemsarrangementer):
• Hundesvømningen
• Førstehjælp til hunde
• ”kludekursus” af René Jørgensen
• Apporteringsaften
• Hundens dag i Tivoli 13/9
• Halloween-natturen
• Internt skue med kun mundtlig
bedømmelse?

Hundesvømning:
Dette skal vi fortsætte med. Vi kan evt.
prøve den svømmehal der ligger i Tåstrup
for at prøve noget andet. Linda W
kontakter dem for at høre om det kan
arrangeres.
Førstehjælp:
Er stadig på bedding – Kai har stadig teten
på det og finder en dag til forslag.
Kludekursus:
Pernille mangler stadig at få en dato ud af
René Jørgensen.
Apporteringsaften:
Bliver både lydighed og apportering.
Underviser bliver en af DM-deltagerne. Det
bliver noget med 6-8 deltagere med hund
og 20 uden hund. Vi satser på at det bliver i
løbet af efterårssæsonen. Dorthe og Per
Jørgensen har teten.
Hundens dag i Tivoli:
Vi kommer derind som almindelige
hundeførere. Lisbeth og Pernille ”strikker”
et opslag sammen der bliver sendt ud som
nyhedsbrev.
Halloween-nattur:
Kai, Lisbeth, Linda W, Linda E og Vibeke
arrangerer. De holder snart møde for at
komme i gang.
Internt skue:
Kan være som afslutning på ”klæd din
hund på”-kurset. Vi tager dette med når vi
laver arrangementplanen.
Forslag om ”klæd din hund på” i april med
Henning Karlsen og René Jørgensen og
skue i maj. Linda E spørger begge.

Revidering ansvars-/arbejdsfordelingen (se
bilag)

Linda E skal skrives på Halloween.
Lisbeth og Pernille skal skrives på Tivolitur.

Reviderede regler for indrapportering til
Årets Hund (se hjemmesiden):

Datoen er blevet rykket så
kredsmesterskabet kommer med i
regnskabet.

Skue- og prøveresultater på hjemmesiden:
• I hvor stort omfang (DM, HAS etc.)?
• Ankermand for indrapportering?

Hvilke arrangementer skal vi ”publicere”
med tillykke på hjemmesiden.
Det skal være DM, DM-udtagelse, Bedste
Beg. B- og BHP1. Mht. skuer så skal det
være de nationale skuer, f.eks. HAS,
Siegerschau osv.
Avlskåringerne skal også med, her er vi
blot afhængige af at hundeførerne selv
hjælper os med at fortælle det, dette laver vi
notits om på hjemmesiden.
Dorthe laver udkast til hvad vi kan skrive.

Hvad kan vi bruge det genoplivede LD1
til?

Vi deltager på det næste LD-møde og tager
punktet op derefter.

Eventuelt
• Hvad skal vi bruge telefonpengene
til (500 kr.)?
• Revideret B/AB-målsætning
godkendt
• Til kredsbladet (deadline 15/9):
Præsentation af avlsvejledere &
adfærdskonsulent (MC skriver)

Telefonpenge:
Marianne får pengene.
B/AB målsætning:
Den er nu godkendt – kan ses på
hjemmesiden.
Præsentation til kredsblad:
Marianne vil skrive en præsentation af
avlsvejledere og adfærdskonsulent til det
næste kredsblad.
Ungdomslejren:
Mange kredse støtter op om
ungdomslejren. Skulle kreds 55 ikke også
gøre det? Bestyrelsen har lavet regelsæt for
dette, det er nok en forglemmelse i år.
Hyggeholdet:
Hvis flere gerne vil på hyggeholdet får vi et

problem, da der hverken er tid eller plads.
Holdet styrer selv tilgangen, da
kontaktpersonen Flemming Sørensen bliver
spurgt hver gang. Kredsudvalget skal være
opmærksomme på at når folk spørger til
det skal vi sige at der IKKE som standard er
C-arbejde på holdet.

