
REFERAT  -  KREDSUDVALGSMØDE  -  28. OKTOBER 2009 

Deltagere: Kai Thusgaard Andersen, Marianne Christensen, Linda Eriksen, Vibeke Gjer-
strup, Jan Hye, Lisbeth Pedersen, Dorthe Sørensen, Linda Wind 

Afbud: Pernille Dohlmann & Frederikke Salto

Referent:  Marianne Christensen

Godkendelse af seneste referat Godkendt.

Nyt fra bestyrelsen Tilladelse givet til figurering i.f.m. en polter-
abend – 100% på eget ansvar! Vingave vide-
regivet til figurant og kredsfestens lotteri.
Usikkerhed om indberetning af mesterskabs-
resultater efter mail fra hovedklubben.
Mail  sendes  til  Birthe  Neumann  om  nær-
mere præcisering. (Lisbeth) Efterfølgende svar  
fra Lars Juhl: Det kun drejer sig om udtagelses-
konkurrencer.
Tilbud fra Chr. Sørensen i Vallensbæk om at 
undersøge, om kreds 55 kan låne deres bane 
med belysning en aften hver uge her i vinter 
til  C-træning  med  egne  figuranter.  Emnet 
blev  givet  videre  til  figurantmødet  dagen 
efter til diskussion og afgørelse. (Dorte)    
  

Opfølgning på træner-/figurantmødet:
• den nye træningsplan

Referat fra træner-/figurantmødet på vej.
Den  aftalte  sammenlægning  af  AB  og  B-
holdene blev drøftet. Begge hold skal træne 
samtidig  lørdag,  hvilket  gør  det  nemt  at 
foretage evt. flytninger. Dorthe, Jette Hye og 
Linda  W skal  træne  Prøvehold 1,  og  Vibe 
Lenthe, Jan og Claus Nielsen Prøvehold 2.
Linda  W  laver  træningsskema  til  BHP-
holdet, som skal hjælpe hinanden på  spor-
dage, og på dage hvor træneren får forfald.

Arrangementsplan 2010:
• prøvedatoer
• dommerbemanding
• figurantbemanding (afventer møde)
• træner-/figurantmøder
• øvrige medlemsarrangementer 

Se  udkast  til  arrangementsplanen  for  2010 
sidst i referatet. 



Vedr. prøver siden sidste møde:
• DM-udtagelse SPH1 12-13/9

• Kredsmatch Vallensbæk-Furesø 
• Kredsmesterskaber agility 31/10 
• Kredsmesterskaber 14/11
• Tilmeldinger til ekstra prøve?

• Hundekørekort

Når evalueringsreferat modtages fra Jeanette 
Marker, sendes det videre til udvalget. (Mar-
ianne)   
Godt afviklet. Intet at bemærke.
8 tilmeldt - Lisbeth prøveleder.  
Åbnet for tilmelding – Pernille prøveleder.
Ingen ekstra prøve i denne sæson. Ny tilmel-
dingsseddel hænges op. (Dorthe) 
Kontakt  til  hovedklubben  ang.  den  afslut-
tende prøve og udstedelse af kørekort. Ho-
vedklubben  er  i  gang  med  at  introducere 
kørekortet  for  alvor  i  eget  regi  i  stedet  for 
hos  Dansk  Kennel  Klub,  men  er  desværre 
ikke kommet så langt i processen. Vi rykker 
igen. (Marianne)
   

Opfølgning kurser:
• Grundkursus 25/8 i kredsen 

• C-kurser

• Kursusfaciliteter hos kommunen 

• ”Kludekursus” v/René Jørgensen 
• ”Klæd din hund på”-kursus v/ 

Henning Karlsen

Positivt modtaget og anbefales til nye hun-
deførere
Nicole Sydbøge tilmeldt C1 og C2 i Jylland.
Vi arbejder  på at få vore figuranter  på det 
nye indlærings-C-kursus. (Dorthe) 
Kan ansøges gratis af kommunen. Skal kom-
munikeres  ud  til  trænerne.  Kontaktperson: 
Lisbeth.  
Udsættes p.g.a. Pernilles mødeafbud.
Henning  positiv,  vil  dog  helst  tage  emnet 
løbende under vinterens ringtræning. Efter-
følgende tages et sommerkursus op til revur-
dering. (Linda E)

Opfølgning planlagte arrangementer 2009:
• Hundens dag i Tivoli 13/9
• Hundesvømning 16/10

• Halloween-natturen 30/10
• Førstehjælp til hunde 17/11

• Juleafslutning, ude og inde 5/12

• Hundeførerarrangement

Ikke i kredsregi i år.
Dette nye sted fungerede ikke så godt med 
de mange hunde på én gang. Frederikssund 
Hundecenter  og/eller  Barthahus  Rideklub  i 
Kokkedal  (kun for større hunde)  kontaktes 
næste gang. (Linda W)
Gennemføres - 30 deltagere tilmeldt. 
Klasselokale på Stavnsholtskolen reserveret.
Opslag og tilmelding skal hurtigt op. (Kai)  
Joan Engelhardt  og Anne Dyhr  tovholdere 
for løjerne på banen. Hovmestre skal findes. 
(Linda E)    
Næste år – sandsynligvis uden for sæsonen. 
(Dorthe) 



• Internt skue med kun mundtlig 
bedømmelse?

• Afslutningsarrangement efter 
ringtræningen?

Erstatter  lydighedskonkurrencen  som  som-
merafslutning  næste  år.  René  forhåbentlig 
dommer. Tovholder: ??
Udsættes til ringtræningssæsonen.

Opfølgning på indkøb af nye spring og 
flytning af kravlegård:

Per  Jørgensen  og  Jan  arbejder  kraftigt  på 
sagen.

Novemberfest – udvalgets opgaver: Tjek på prøver, mestre og pokaler. (Lisbeth)  

Generalforsamling – udvalgets opgaver: Kredsvalgets beretning til blad og hjemme-
side.  Udkast  sendes  ud  til  korrektur  og 
viderebrodering. (Marianne)   

Indskrivning 2010-1: 6. februar. 
Lister fra de nuværende Store Hvalpe-, B- og 
AB-trænere  til  hjælp  til  indskrivning  på 
Prøvehold 1 og 2.   
Kriterierne  for  deltagelse  på  BHP-holdet 
revideres.  (Dorthe?)
Senere information om C-træningen.
Forslag til bestyrelsen: P.g.a. det ekstra hold 
om lørdagen ønskes den store låge flyttet om 
på  det  lille  stykke  hegn,  der  vender  mod 
grusvejen,  for  at  give  plads  til  parkering 
inde på pladsen. (Lisbeth)

Eventuelt: Forslag  til  bestyrelsen:  Kan  gratis  tøj  til 
”officials” genovervejes? (Lisbeth)
Information om status på deltagelsen i for-
årssæsonens  C-træning.  Deltagelsen  kunne 
ønskes  større  –  især i  betragtning  af,  at  vi 
har 4 meget læresultne figurantføl. (Dorthe)  
P.g.a.  af  lille  fremmøde  af  figuranter  på 
trænermøderne spørges de på mødet næste 
dag , om de stadig vil inviteres. (Dorthe)  
 

Næste møde: Uge 4 – mandag undtaget.

UDKAST TIL ARRANGEMENTSPLAN

se næste side



Arrangementsplan forår 2010
Dato Arrangement Prøveleder/Ansvarlig Dommer/Ekstern
Søndage 6/12-ult.feb.   Ringtræning Vibe Lenthe/Vibeke Gjers. Lundehøj Ridecenter

Lørdag, 2. januar ”Nytårskur” Kai Thusgaard Andersen

Onsdag, 20. januar Generalforsamling Bestyrelsen

Lørdag, 6. februar Indskrivning - forår Marianne Christensen

Lørdag, 13. februar Sæsonstart Alle trænerne

??  Ultimo februar Afslutning ringtræning ?? Lundehøj Ridecenter

?? Figurantsamling Dorthe Sørensen

Onsdag, 17. marts Træner-/figurantmøde Pernille Dohlmann

Torsdag, 8. april Opstart af C-træning Dorthe Sørensen

Onsdag, 14. april Udholdenhedsprøve Pernille Dohlmann/
Vibeke Gjerstrup

René Jørgensen ??

Lørdag, 17. april Alle prøver inkl. SPH1 Marianne Christensen/
Linda Wind

Mikkel Kruse

Weekend, 8./9. maj Kredsmatch/Vallensbæk Marianne Christensen Kreds 62

Mandag, 17. maj Træner-/figurantmøde Pernille Dohlmann

søndag, 22. maj/
fredag, 28. maj

Færdselsprøve Lisbeth Pedersen/Linda 
Wind/Linda Eriksen

Lene Carlson ??

Lørdag, 19. juni/
Søndag 20. juni

Internt skue for alle kredsens 
hunde & sommerafslutning

Marianne Christensen ??/
Vibeke Gjerstrup/Linda
Eriksen

René Jørgensen ??

Tirsdag, 17. august Indskrivning - efterår Marianne Christensen/
Vibeke Gjerstrup

Onsdag, 18. august Sæsonstart Alle trænerne

Lør-Søn, 11.-12. sept.  SPH-udtagelser til DM Jeanette Marker/
Robert Ramløse

?? 

Søndag, 26. sept. Alle prøver Dorthe Sørensen/Linda
Eriksen/Vibeke Gjerstrup

Christian Sørensen ??

Lørdag, 2. oktober Færdselsprøve Lisbeth Pedersen/Linda 
Wind/Linda Eriksen

Peter Larsen

Søndag 10. oktober Kredsmatch/Vallensbæk Marianne Christensen ?? Peter Larsen ??

Torsdag, 14. oktober Træner-/figurantmøde Pernille Dohlmann

Onsdag, 27. oktober Banko Kenja Klostermann/
Lisbeth Pedersen

Stavnsholtskolen?

?? Figurantsamling Dorthe Sørensen

Søndag, 7. november Kredsmesterskaber – agility Lisbeth Pedersen/Jens
Chr. Lauritsen

Lørdag, 13. novem. Kredsmesterskaber –
alle prøver

Pernille Dohlmann/
Marianne Christensen 

Christian Sørensen ??

Lørdag, 27. novem. Novemberfest Festudvalget

Lørdag, 4. december Juleafslutning & gløgg Trænerne


