
Referat – kredsudvalgsmøde – 10. maj 2010

Til stede:

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

Regelsæt for deltagelse i prøver - herunder også prøvelederrollen (oplæg og tjekliste fremlagt).

Tilmelding 

Skal vi gøre noget for at få tilmeldt nogle til prøverne hvis der er risiko for at der ikke bliver nok tilmeldte?

Når prøvelederne kan se at der er ved at mangle tilmeldinger, så send en mail til trænere, kredsudvalg,  
bestyrelse og de allerede tilmeldte tre uger før prøven.

Undtagelse: UHP’en – kan man ikke prikke til folk kort tid før afholdelse, da det kræver en grundkondition 
hos hunden.

Lodtrækning til kredsmesterskab

Der skal trækkes lod om rækkefølgen.

Marianne opdaterer reglerne og sender dem rundt.

Regelsæt for årets hund (oplæg fremlagt)

Diskussion af oplægget for de nye regler for Årets hund.

Forslag om at vi også skal have en kategori med ”Årets hele hund under 18 måneder”. Forslaget blev 
nedstemt da det vil være for ulige, da ens chancer afhænger meget af hvornår hunden er født. Samtidig vil  
der være meget få om at konkurrere.

Nuværende kategorier bibeholdes.

Regler for sidste indberetning: Sidste indberetning skal foretages senest kl. 16 på dagen for kredsfesten.

Tæver får stadig point for hvalpe.



Diskussion af om vi skal indføre nye kategorier for at alle kan være med til at kæmpe om noget, følgende 
forslag kom op:

- Årets A-hund: Det højeste resultat i et A-program bestået med sædvanlig(e) hundeførere.

- Årets B-hund: Det højeste resultat i et B-program bestået med sædvanlig(e) hundeførere.

- Årets C-hund: Det højeste resultat i et C-program bestået med sædvanlig(e) hundeførere.

- Årets ”prøve” indenfor hver prøvekategori. 

- Årets slider/hundefører: En flidspræmie til en der har gjort en stor indsats for at træne hunden og 
bare ikke nødvendigvis får en prøve. Skal lægges ud til nominering fra alle i kredsen.

De foreslåede tiltag skal vi tænke over og tage beslutning om inden næste sæson.

Tjekliste for prøveledere:

Tjekliste blev taget til efterretning uden andre kommentarer end, ”hold da op en masse man skal huske”.

Forventningssnak om ansvars-/arbejdsfordelingslisten (let opdateret 2009-liste fremlagt)

Alle skal have en opgave (eller flere).

Det er ikke sikkert at nye kredsudvalgsmedlemmer selv kan få øje på opgaverne, så nogle gange skal de 
måske spørges om en opgave for at komme i gang.

Vi gennemgik listen og fik nogle flere på opgaverne og fik byttet lidt rundt. Marianne opdaterer og sender 
ud.

Forslag til bestyrelsen: Lisbeth skal have koden til materialeskabet, for at vi kan komme i skabet når nogle 
vil købe. Pt. er det udelukkende Stig og Jeanette der har koden.

Nyt fra bestyrelsen:

Vi har sagt ja til SPH – udtagelse i 2011 med Robert og Jeanette som ansvarlige.

Flytning af trænermøde:

Trænermøde 17/5 flyttet til 14/6.

Trænermøde 14/10 flyttet til 4/11.

Resterende punkter på dagsordenen blev skubbet på grund af tidsmangel.



Eventuelt:

Skema med ”den røde tråd” tages op på næste møde.

Nye spring er på vej – de skal hentes og sættes op.

Næste møde:

Næste kredsudvalgsmøde blev fastlagt til mandag den 7. juni. På det møde skal vi forberede trænermødet 
ugen efter (den 14. juni), så vi har et udspil til træningsplan for næste sæson.

10. maj 2010

Pernille Dohlmann


