
REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 28. OKTOBER 2010

Deltagere: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Jan Hye, Lisbeth Pedersen, Herdis 
Aagaard Petersen, Dorthe Sørensen, Linda Wind og Janni Ysbæk-Nielsen

Afbud: Kai Thusgaard Andersen, Linda Eriksen og Vibeke Gjerstrup
Referent:  Pernille Dohlmann

Udtrædelse af kredsudvalget Linda E. har desværre valgt at trække sig 
fra kredsudvalget. Vi takker Linda for 
hendes indsats.

Nyt fra bestyrelsen Parkeringsplads:

Kommunen har lagt grus med små sten i på 
vores parkeringsplads.

Det holder imidlertid ikke så godt når det 
bliver vådt - derfor ender det nok med at vi 
selv bekoster en anden belægning.

Bankospil:

Kredsens banko gav et flot overskud på 
8.670 kr.

Forslag til bestyrelsen m.h.t. arbejdsdage og 
lignende: 

• Punkt på hjemmesiden til, at 
medlemmer med evner og ”for-
bindelser” kan melde ind til hjælp 
for kredsen

Vi kan altid godt stikke en føler ud i form af 
et nyhedsbrev når noget skal laves i 
kredsen, og høre om nogen har en god 
forbindelse og måske kan skaffe til en god 
pris.

Kommer der ikke et svar, så indhentes 
tilbud på almindelig vis efterfølgende.

Kredsudvalget foreslog også bestyrelsen at 
have både en overordnet tovholder og om-
rådetovholdere til de forskellige opgaver.

Træningen p.t.:
• Emner til trænermøde 4/11

• Ny kalender på hjemmeside 

 

Trænermøde:
Træner/figurant-møde bliver muligvis 
flyttet, da der allerede er frafald af en del 
personer. Så Dorthe prøver nok at finde en 
anden dag hvor flere kan. Forslag om 
mandag den 8. november 2010, kl. 19.00. 
Dorthe sender forslag ud til den nye 
træningsplan.



Ingen tilbagemeldinger fra holdene – så vi 
regner med, at de kører.

Kalender på hjemmeside:
Forslag om at skrive initialer, når vi lægger 
noget ind, eller retter, i kalenderen.

Vi skal ikke rette i andres ”indlæg” uden at 
have aftalt det med den, der oprindeligt har 
lagt det ind.

Kalenderen er et forsøg, og vi skal derfor 
løbende tage det op på møderne om den 
gør gavn for kredsen. Vi vender det på 
trænermødet, så trænerne også husker at 
opdatere med, hvad deres hold laver.

Status for kommende prøver:

• Kredsmatch mod Vallensbæk 31/10

• Kredsmestermesterskaber 13/11 + 
evt. 14/11

Kredsmatch:
Det bliver en lang dag – vi er oppe på 37 
”discipliner”, så Marianne sender tider ud 
for hvornår de enkelte skal op. Så kan 
hundeførerne vælge om de vil komme fra 
starten eller blot når de selv skal op. Dette 
for at hundene ikke skal ligge for længe i 
bilerne.

Kredsmesterskab:
Figurant: Kenneth Christensen
Vi har ansøgt om en ekstra prøvedag om 
søndagen for at være sikre på, at alle kan 
komme op.

Opfølgning færdselsprøve 2/10: Tre ud af fem bestod. To kom ikke med ”i 
byen”.

Kurser:

• Opfølgning hundeførerkursus 
v/Birthe Neumann 19/9 & 24/10

• Opfølgning 2. del C-kursus 23/10 for 
figuranterne v/Anders Hummel

• Kurser taget af kredsmedlemmer 
2010-2

Hundeførerkursus:
Godt kursus, hvor det var godt, at det var i 
to omgange, så der blev fulgt op på det, der 
var blevet sagt på første kursusdag.
Birthe vil meget gerne komme igen både for 
de ”gamle” kursister og nye.

Nogle af metoderne var lidt modstridende 
til hvordan vi gør det i træningen. Det vil 
være en god idé at tage op på trænermødet 
på et tidspunkt.



2. del af c-kurset:
Ikke så mange tilbagemeldinger endnu, 
men umiddelbart gode tilbagemeldinger.

Må meget gerne gentages – og så skal 
figuranterne også have tilbuddet fra 
starten.

Kurser for kredsmedlemmer:
Marianne gennemgik hvem der havde 
været på kurser.

Vi skal være opmærksomme på at hvis vi 
oplever svingende kvalitet i et kursus, så 
må vi give en tilbagemelding til 
hovedklubben.

Vi foreslår hovedklubben at de nogle dage 
efter et kursus, sender et evalueringsskema 
til kursusdeltagerne på mail og beder om at 
få en vurdering af både kurset og 
instruktøren.

Arrangementsplan efterår 2010:

• Hundesvøm 7/11 (Herdis & Janni)

• Dyrlægeaften v/Pia Anne Nielsen 
(Kai)

• Apporteringsaften (Vibeke & 
Dorthe)

• Kredsens juleafslutning

Hundesvømning:
Tilmeldt 10 indtil videre. Der er også skue 
den dag, så nogle vælger dette i stedet.

Dyrlægeaften:
Kai er her ikke, så punktet udskydes til 
næste møde.

Apporteringsaften:
Vibeke er her ikke, så punktet udskydes til 
næste møde.

Juleafslutning:
Hvem står for denne i år? Vi tager punktet 
til trænermødet og hører, hvilke trænere 
eller figuranter, der har lyst. Måske kan 
man tage den olympiade op, der var for 
mange år siden.

2011:

• Evt. omstrukturering af holdsætning 
– herunder C-træning lørdage?

• Trænerbemanding

Holdsætning:
Vi burde have noget mere C-træning. 
Forslag om at vi tilbyder det lørdag for de 
hunde der også har været der om 
torsdagen.



• Prøver (inkl. DM-udt. SPH 10-11/9)

• AK 13/3

• Dommerbemanding

• Figurantbemanding

• Træner- & figurantmøder

• Øvrige medlemsarrangementer

Dette kræver imidlertid en omstrukturering 
og at holdene lørdag formiddag kun får en 
times træning.

Er vi nødt til at begrænse tilgangen til 
holdene for at vi ikke drukner i succes?

Vi kan evt. kræve at man skal være medlem 
af kreds 55 for at træne her (dog ikke 
hvalpe – dem skal der være plads til), eller 
at ikke-medlemmer betaler en højere pris.

Et andet forslag er at lave et 
”indslusningsforløb” – enten et hold hvor 
men går til at starte med, eller blot at man 
viser en træner el. lign. hvad man kan og så 
bestemmer vi hvilket hold man passer på.

Dorthe laver et oplæg til trænermødet på 
hvordan vi kan sørge for at folk følger 
trænernes anbefalinger til hvilke hold de 
hører hjemme på.

Trænerbemanding:
Kommer på trænermødet. Dorthe har på 
forhånd spurgt alt og alle, og nogle har 
meldt fra, så vi får et svært puslespil igen i 
år.

Vi får igen et problem med BHP-holdet.

Resten kan gå op, hvis Dorthe kan få folk til 
at sige ja til nogle forslag. Det ser ikke alt 
for sort ud.

Prøver:
Hvornår skal vi have prøver næste år. Dette 
tager vi på et separat møde, hvor vi kun 
laver arrangementsplan og ringer rundt til 
dommerne med det samme.

AK 13/3:
Starter kl. 10.00 pga. vores restriktioner på 
pladsen. Marianne skriver dette til Else 
Loft. Michael S. Nielsen er kåringsleder.

Dommerbemanding:
Tages på mødet med arrangementsplanen.



Figurantbemanding:
Tages på mødet med arrangementsplanen.

Træner- og figurantmøder:
Tages på mødet med arrangementsplanen.

Øvrige medlemsarrangementer:
Nytårskur – arrangeres af Kai og bliver igen 
med udgangspunkt i skovskolen i Nødebo.

Ringtræning: Det der skulle have været på 
pladsen i løbet af sommeren, blev aldrig 
rigtig til noget. Ringen blev sat op, men det 
var meget få der benyttede den. Den meget 
hede sommer hjalp ikke.

Ridehuset er Vibe og Vibeke G. i gang med 
at arrangere.

Eventuelt:

• Udvidet brug af kredsens 
træningstid

• Udvalgets opgave ved november-
festen

• Arbejdsdag

Træningstid:
Vi skal stramme op på, at der også skal 
søges om udvidet brug af træningsbanen 
ved andre arrangementer end prøver, der 
varer til længere end kl. 14 og der skal deles 
sedler rundt til naboerne om det.

Udvalgets opgave til novemberfesten:
Pokalerne – Lisbeth og Jette har styr på 
dette i fællesskab.

Arbejdsdag:
Næste arbejdsdag skal vi (=bestyrelsen) 
sørge for at der er noget mere struktur – det 
var lidt forvirrende og en del mennesker 
kom for at hjælpe og kunne ikke rigtigt få at 
vide hvad de skulle lave.

Udmelding:
Både Dorthe og Jan vil stoppe i 
kredsudvalget fra næste sæson. Vil 
heldigvis stadig gerne være med til at lave 
arbejdet, når der skal laves noget.

Formandsmøde:
Dorthe skriver et lille sammendrag.

Teori:



På hvalpeholdet har nogle hundeførere 
efterlyst noget mere teori.
Dette gælder også for c-træningen. Det vil 
være godt at se hvad det ”færdige produkt” 
skal være – og få noget baggrundsviden om 
hvad man skal gøre.

Næste møde: 10. november 2010
Kl. 18.30 hos Linda


