
DAGSORDEN  -  KREDSUDVALGSMØDE  -  2. AUGUST 2010 

Referent:  Marianne Christensen
Deltagere: Kai Thusgaard Andersen, Marianne Christensen, Linda Eriksen, Vibeke Gjer-

strup, Janni Ysbæk Nielsen, Lisbeth Pedersen, Herdis Aagaard Petersen, 
Dorthe Sørensen, Linda Wind 

Afbud: Pernille Dohlmann, Jan Hye

Tak til Frederikke Salto, som er udtrådt, og
Velkommen til de nye medlemmer Janni 
Ysbæk Nielsen og Herdis Aagaard Petersen

Udvalgets opgaver og forpligtelser blev 
gennemgået for de nye medlemmer.
Begge tilmeldes grundkursus 30/8.

Godkendelse af seneste referat Godkendt.

Ansvars-/arbejdsfordelingslisten:
ny fordeling fastlægges (revideret liste
tilsendt).
Ny trænerkontaktperson: Dorthe
Ny figurantkontaktperson: Linda W

Listen blev færdiggjort. 
Marianne retter og sender den ud til 
udvalget sammen med det endelige referat.

Revideret træningsplan tilsendt til
godkendelse 

• BHP-holdets træning præciseres

• C-træningen præciseres (herunder 
kredsudvalgets holdning til evt. 
dispensation i.f.m. C-træning)

• Holdmålsætninger skal ændres

En sidsteøjebliks-ændring til planen: Bente 
Bergqvist skal i den kommende sæson selv 
være hundefører på små-hvalpe-holdet, 
men har lovet at træde til i det omfang, det 
ikke går ud over hendes egen træning. 
Herdis hjælper til som føl i stedet.   
Der herskede lidt usikkerhed om familie-
hundeholdets kommende træning, og 
Marianne forklarede, at der vil være en 
kontaktperson, og at 3 holdmedlemmer (Jan 
Rasmussen, Jytte Graugart og Stig 
Christensen) vil lave en træningsplan med 
en intern eller ekstern træner hver gang 
med hende selv som hjælpetræner. Holdet 
består af flere trænere og mange erfarne 
hundeførere.            
Dorthe har udarbejdet skriftlig information 
om BHP-holdets efterårssæson, som hun 
gennemgik. Denne information sendes til 
forårets BHP-hold (Marianne).     
Den planlagte figurantsamtling måtte ud-
skydes, og en præcisering af den kommen-
de C-træning afventer nyt møde. Linda W 
forsøger at arrangere en figurantsamling 
inden indskrivningen. 
Et forslag om at kunne få dispensation til at 
modtage C-træning i særlige tilfælde til 
blev nedstemt.
Marianne laver udkast til de ændrede hold.



Opfølgning på trænermøde 14/6 Intet at bemærke.

Konsekvenser for vores kreds af 
den nye hundelov 

Ingen - vores træning er ikke forenelig med 
træning med mundkurv på.

Opfølgning på: 
• lydighedsprøve 19/6

• færdselstur til Dyrehaven og Bakken 
31/7

Deltagerantallet ikke nær så stort som de to 
foregående år, så det blev besluttet at finde 
et nyt koncept til sommerafslutning, der 
kan rumme alle kredsens hunde. 
Lidt færre hunde end normalt, men pænt i 
betragtning af ferietidspunktet, og tilbage-
meldingerne har været meget positive. De 7 
hunde, der kunne bestå den praktiske del af 
hundekørekortet den dag, bestod i fin stil. 

Førstkommende prøver:
• alle prøver 26/9 (figurantændring)

• færdselsprøve 2/10

Per Jørgensen figurerer i.s.f. Steen Hansen.
Afbud fra Vibeke og Linda E – Linda W 
erstatter.  
Færdselstrænerne har også inddraget søn-
dage i træningsplanen p.g.a. den korte tid 
inden prøven.  

Indskrivning 17/8: ”Same procedure as last year”. 
Marianne og Vibeke tovholdere.

Arrangementsplan efterår 2010:
• hundesvømning
• dyrlægeaften
• klikkerkursus/-introduktion v/Xenia 

Kruse

• apporteringsaften

• kludekursus

• hundeførerkursus

• sporweekend  
• andre medlemsarrangementer? 

Herdis og Janni arrangerer.
Kai arrangerer – se referat fra mødet 7/6
Dorthe oplyste, at Xenia Kruse er totalt 
booket i efteråret – tjekker med XK, om 
næste forår er en mulighed.   
Vibeke arrangerer. Vibeke Lintz Jørgensen 
spørges.  
Marianne tjekker med afbudsramte Per-
nille, om dette tiltag for trænerne med Rene 
Jørgensen som instruktør kan lade sig gøre, 
eller om punktet skal tages af dagsordenen.
Primært for nye hundeførere. Dorthe 
kontakter Birthe Neumann om en søndag 
inden vintertid.  
Kai arrangerer – flyttes til foråret 2011.
Ingen forslag p.t.

Evt. nyt fra bestyrelsen:

 

Lisbeth fortalte om udfaldet af et meget 
positivt møde med kommunen. Referat 
kommer fra kasserer Stig Christensen. 

2011:
• dommerbesætning Når tiden for dommerbesætning til det nye 

års prøver kommer, vil vi som sædvanlig 
forsøge at benytte forskellige dommere. Om 
det lykkes, er en anden sag – Sjælland 
vader ikke ligefrem i dommere. 



• holdsætning Alle går i tænkeboks til næste møde vedr. 
evt. omstrukturering af vores holdsætning. 

Diverse/eventuelt: 
• evt. emner til fællesmøde med 

bestyrelsen
• ændring i fristen for indberetning til 

Årets Hund
• spring (både A- og flugtspring)

• som følge af figurantføl Jesper 
Nielsens udmeldelse af hoved-
klubben skal udlånt udstyr 
returneres 

• Hundens Dag i Tivoli 22/8

Ingen. 
Bestyrelsen har efterfølgende aflyst mødet.
Tidsfristen kl. 16.00  for indberetning på 
selve dagen for kredsfesten slettes. 
Det nyindkøbte A er beregnet til agility og 
flugtspringet er for smalt. Lisbeth kontakter 
Per Jørgensen om indkøb af et nyt A og vil 
få sat nye brædder i det gamle ubrugte.   
Linde E afleverer.

Lisbeth og Marianne arrangerer kreds-
udflugt.   

Næste møde: Tirsdag 14/9 kl. 18.30 i klubhuset.


