REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 14. SEPTEMBER 2010
Deltagere:

Marianne Christensen, Linda Eriksen, Vibeke Gjerstrup, Janni Ysbæk-Nielsen,
Lisbeth Pedersen, Herdis Aagaard Petersen, Linda Wind, Pernille Dohlmann
Afbud:
Jan Hye, Kai Thusgaard Andersen
Fraværende: Dorthe Sørensen
Referent:
Pernille Dohlmann
Nyt fra bestyrelsen
(inkl. det tilsendte referat af møde med
kommunen)

Opfølgning på træningsstarten:
• De forskellige hold
• C-træningen
• Forslag: Målsætninger for
henholdsvis spor og C-træning

Vi venter på svar fra kommunen, om vi kan
få skærver på parkeringspladsen inden
vinter, og om vi må sætte en container op til
agilityredskaberne.
Kommunen har kontakt fra en anden
hundeklub, der gerne vil have træningstid
på pladsen. Vi har meddelt, at vi kan afgive
fredagen.
Mht. køkkenbemanding er det nu bestyrelsen, der styrer den. Kontakt f.eks. Stig
eller Lisbeth.
Der er arbejdsdag den 9. oktober. Der er
stadig holdtræning den dag.
Små hvalpe (indtil ½ år): 6 tilmeldte.
Store hvalpe: 9 tilmeldte. Små + store hvalpe
var på svømmehalsudflugt sidste lørdag,
og det var en god tur.
B-hold: 14 tilmeldte. Var lige blevet introduceret til spor dagen før.
ABC-hold: 14 tilmeldte. Gik spor sammen
med BHP-holdet på markerne lånt til SPHudtagelsen.
BHP-hold: Har gæstetrænet 2 gange i kreds
3 i Ballerup (gået med på deres BHP-hold).
Hyggeholdet: Den sædvanlige hyggelige
gænge.
Familie: 15 tilmeldte. Marianne kommer de
fleste gange og får at vide, hvad hun skal
træne dem i. Har også været på bytur.
Agility: Ole træner dem hver lørdag. Jens
træner i det omfang, han kan.
Færdsel: Der kommer 8 faste hver gang. Det
forventes, at en del af dem går til prøve den
2. oktober.
C-træningen: Deltagerne er blevet gode til at
melde afbud, og der er dejligt mange figuranter og føl. En god ting, at man står i
grupper og følger med i hinandens arbejde.

Vi har fået 2 nye figurantføl, Jakob Westergaard og Romic Young.
Per er ved at lave materialeliste over
figurantudstyr, og der er indkøbt låse til
skabene, som det bliver opbevaret i.

Opfølgning på indskrivning 2010-2
og præcisering af reglerne for rabat
(flere hold, flere hunde, pensionister,
medlemskab af Hovedklub etc.).

•
•

Opfølgning på ”Hundens dag i
Tivoli”
SPH-udtagelse 2010

Status for kommende prøver:
• Alle prøver 26/9
• Færdselsprøve 2/10
• Kredsmatch mod Vallensbæk 31/10

Målsætninger: Vi skal have nedfældet vore
målsætningerne for hhv. vores C-træning
og sportræning. Linda spørger Per, om han
vil skrive for C-træningen, og Marianne
spørger Jeanette og Kai, om de vil skrive for
sportræningen.
Rabatordningen: Der herskede usikkerhed
under indskrivningen mht., hvornår vi skal
give rabat. Det ting skal beskrives detaljeret
inden næste indskrivning, så ikke der
opstår tvivl igen. Marianne laver udkast.
Medlem af hovedklubben/kredsen:
Hvis man er medlem af hovedklubben er
man også medlem af en kreds, som man
selv har valgt. Man er kun medlem af kreds
55, hvis det står på vores liste.
Hvalpekøbere, der køber hos opdrættere,
der er tilmeldt hovedklubbens hvalpeordning, får nu automatisk et års gratis
medlemskab. De bliver indmeldt i kreds
100, som ikke findes. Efter et år skal de så
vælge kreds.
Tivoli:
Fin parade i tørvejr, derefter MEGET
kraftigt regnvejr, så det gik lidt i opløsning.
Indtil da var det hyggeligt, og vi fik gået
parade med en masse schæfere. Pæn
tilslutning fra kreds 55.
SPH-udtagelse:
Gik rigtigt fint. Hyggeligt og godt arrangement som Robert og Jeanette havde stablet
på benene. Kenja og Bent havde som sædvanlig disket op med det helt store og fik
totalt udsolgt. STOR tak til alle fire.
Det var dejligt, at ABC- og BHP-holdene
efterfølgende fik lov at bruge arealerne til
sportræning.
Alle prøver:
Dejligt med fuldt hus og venteliste. Ansøgning om 2 SPH-prøver imødekommet.
Færdselsprøve:
4 tilmeldte. Fredelig figuranthund mangler.

Arrangementsplan efterår 2010:
• Hundeførerkursus v/Birthe
Neumann 19/9 (max. 12 deltagere).
Primært for store hvalpe og
unghunde. (Tovholder Dorthe)
• Hundesvømning (Herdis & Janni)
• Dyrlægeaften (Kai)
• Apporteringsarrangement (Vibeke)
• Andre medlemsarrangementer?

Nyt om 2011:
• SPH1-DM-udtagelse tildelt 10.-11./9
• Evt. omstrukturering af holdsætning
Diverse/eventuelt:
• Evt. link på hjemmeside til kalender
for holdene, både til fordel for
deltagerne, som kan følge med i,
hvad der sker på deres hold, og for
kredsudvalget, som skal planlægge
ting/udflugter i klubben.
• Evt. link på hjemmeside til alle hold
eller evt. hold-site som BHP-holdets,
hvor trænere/hundeførere informe-

Kredsmatch:
Peter Larsen er dommer. Vi afventer svar
fra Vallensbæk, om SL- eller BHP-prøver
skal med denne gang.
Hundeførerkursus:
Er næsten fyldt op.
Hundesvømning:
Mulighed for 17. oktober, men da det er i
efterårsferien, skal vi nok flytte arrangementet, til den er slut. 7. november er et
bud - Herdis spørger, om de har plads dér.
Dyrlægeaften:
Marianne refererer fra Kai: Johan, som
plejer at holde dem, skal overtage praksis i
Jylland. Måske kan vi lokke Pia Anne
Nielsen fra vores egen kreds til at holde
sådan en aften? Alle syntes, at det var en
god idé, så den går vi videre med.
Apporteringsarrangement:
Vi har spurgt en kandidat, som desværre
ikke føler sig god nok til det. Vibeke og
Dorthe er gået i tænkeboks om hvem vi så
kan spørge.
C-arbejde for dummies:
Det ville være godt med et arrangement,
hvor hundeførerne kan få forklaret, hvordan de skal begå sig til C-træning, og hvad
de forskellige udtryk, der bliver brugt i Ctræningen, betyder.
Kredsfesten:
Er bestyrelsens ansvar. Der efterlyses festudvalgsmedlemmer til at arrangere.
Efterlysning efter ”festoriginaler” sendes
ud via nyhedsbrev. Marianne meldte, at
hun gerne vil være med til at arrangere i år.
SPH-udtagelse:
Holder vi for 10. gang.
Omstrukturering:
Udsættes til næste møde.
Holdkalender:
Ville være godt, så vi kan få et overblik
over, hvornår der sker hvad. Alle trænere,
kredsudvalg og bestyrelse skal kunne gå
ind og fylde ud i den. Det skal ikke være
webmasterens ansvar, at den er opdateret.
Medlemmernes side:
Forum på hjemmesiden til udveksling af
gode ideer mht. hundetræning. Vi vil gerne

•

rer hinanden om f.eks. ting oplevet
til træning (både godt og skidt),
gode træningstips etc.
Endelig fastsættelse af Reglerne for
Årets Hund efter kredsfesten

prøve det i en periode for at se, om det
kommer til at virke. Hvis det bliver
misbrugt og kommer til at være ”kastemudder-side”, bliver det lukket igen. Dog
prøver vi til at starte med at snakke med
”synderen”. For at kunne skrive et indlæg
skal man oplyse navn og email-adresse.
Marianne spørger Stig om ovennævnte to
ting kan lade sig gøre.

Næste møde:

Årets hund:
Til dette punkt vil vi gerne have at både Jan
og Dorthe er til stede, så vi udsætter det til
næste møde.
Tænk over om noget af det ”med rødt” i
udkastet til reglerne kan bruges fremadrettet.
Torsdag den 28. oktober, kl. 18.30.

