REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 27. MAJ 2011
Referent:
Deltagere:
Afbud:

Janni Ysbæk-Nielsen
Kai Thusgaard Andersen, Marianne Christensen, Lisbeth Pedersen, Herdis
Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen
Pernille Dohlmann

Nyt fra bestyrelsen:

Se ref. på hjemmesiden

Evaluering avlskåring 13/3:
- herunder hverken avlskåring eller skue/
hovedavlsskue ansøges i 2012
Venskabsmatch mod Vallensbæk 3/4 aflyst:

Opfølgning på figurantmøde 4/4:

Fin opbakning på dagen, rigtigt stort
fremmøde
Venter med beslutning om skuer i 2012.
Aflyst pga. vi ikke kunne stille hunde i
samme klasser – afholdes evt. kun en gang
årligt.
Intet at bemærke.

Opfølgning på trænermøde 11/4:

Fint møde, hvor vi kom godt omkring.

Evaluering af træningssæsonen indtil nu:

Mere tydelig opstart af C-træning – vi skal i
gang til tiden og evt. prøvehunde skal ind
før kl. 19. Opfølgning i grupperne og alle
bliver tiden ud. Afbud fra både HF &
Figuranter er blevet bedre, men der
mangler stadig lidt.
- Små hvalpe – Stort fremmøde ca. 12 stk.
hver gang. Trænerne fortsætter.

Hold-/træningbemanding i efterårssæson
2011:

- St. hvalpe – lidt få møder op. Kai, Janni og
evt. Annette.
B. – lidt frafald, men go´ træning, Linda
træner / Janni spørger Jette/Jan, hvis evt.
træning kun lørdag.
B.øvede – lidt frafald, men go´ træning.
Opdelt mellem Vibe/Claus. Trænerne
fortsætter.
BHP – Fint, men lidt fravær, Michael go´
vikar. Gode til at hjælpe hinanden ved
selvtræning. Per ok, Michael vikar?
Færdsels – Trænere fortsætter.
Familie – Trænere fortsætter.
Agility – Trænere fortsætter.
Hygge – Flemming/Dorthe

Ringtræning – Vibe, Vibeke.
Figuranter og føl – Ok, men 2 stk. pt. usikre.
Spor – Kai.
Opfølgning:
• Hundesvømning 20/3
• Alle prøver inkl. SPH 10/4

- 22 hunde var med – så fin opbakning.
- begrænset deltager, for tidligt på året –
Skal huskes til næste år.

•

SPH1-prøve 22/4

- 6 deltagere - meget svære betingelser.

•

Udholdenhedsprøve 27/4

- 9 tilmeldte, 8 mødte op og de bestod alle.

•

Færdselsprøve 13/5

- 11 tilmeldte, 6 bestod – andre hunde
legede lige inden på banen, så mange gode
distraherende dufte.

•

Kurser

- Kai/Janni venter på datoer fra HK –
Kurser kommer næste sæson, samt 2012.
- Vi glæder os til turen.

Arrangementer i forårssæsonen:
• tur til Frilandsmuseet 29/5
•

hvalpe Mix-Match 4/6

- Michael er dommer. Vi venter på endeligt
antal.

•

alle prøver 5/6

- Fuld besat fra kreds55, alle kommer med.

•
•
•
•

agility-sommerafslutning 18/6
tur til Dyrehaven og Bakken 19/6
dagtur og sommerafslutning 25/6
dyrlægeaften?

- De resterende arrangementer kommer der
Nyhedsbrev om.

•

sporweekend?

Eventuelt:
Opfyldning af Falck-kasser

- Bedre planlægning på tværs af holdene.
Kaj planlæger en fælles sportræningsdag
- Foreningsmedlemsskab undersøges.
- Holdene fungerer godt, vi tager dette op
til 2012. Evaluering af opdelingen.
- Evt. leje hallen til vintertræning efter
ringtræning / Kai spørg Vibe.

Næste møde:

- Figurant søges til BHP om lørdagen. Evt.
vores egne på skift, eller en udefra mod
betaling.
I uge 25,

