
REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. SEPTEMBER 2011

Referent:  Pernille Dohlmann
Deltagere: Kai Thusgaard Andersen, Marianne Christensen, Lisbeth Pedersen, Ole 

Brydegaard Pedersen, Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen

Nyt fra bestyrelsen: Banko, onsdag 26. oktober
Donationer, både ting og penge modtages 
gerne. De har allerede modtaget en del ting. 
Afleveres til Lisbeth eller Kenja.

Novemberfest, lørdag den 12. november
Tilmeldingsliste er sat op i klubhuset. 
Temaet er 60’erne, så find de gamle klude 
frem.

Containeren på agilitypladsen
Containeren vi har fået godkendt til 
agilitypladsen er til behandling i NKN så 
det varer stadig noget tid før den kan 
komme op.

Nye vinduer og øvrige ting til forbedring af 
klubhuset er bestilt da processen med at få 
godkendt en ny tager sin tid. Der kommer 
også gitre for vinduerne.

Parkering
P-pladsen (eller som det officielt hedder: 
”befæstet område hvor vi parkerer vores 
biler”) får vi ikke lov til at udvide, så vi har 
bedt om nyt tilbud på at få skærver på.

Bestyrelsen har snakket med kommunen 
om at få lavet endnu en dobbeltlåge så vi 
kan køre ind på selve pladsen og parkere, 
når der er pladsmangel.

Køkken
Vi vil også bruge penge på at sætte et nyt 
køkken ind, for det gamle er ved at falde fra 
hinanden.

Buske/lyddæmpning
Bestyrelsen har snakket om at sætte nogle 
buske op der måske kan tage noget lyd fra 
pladsen ud mod naboerne.



Opfølgning - indskrivning sæson 2011-2 
indtil nu: 

Selve indskrivningen gik godt – der var 
indhentet alle informationer på de fleste.
Der er indskrevet 100 holdpladser, 10 
pladskort, 2 støttemedlemmer d.d.
Sidste sæson var der indskrevet 99 
holdpladser, 9 pladskort, 2 
støttemedlemmer da sæsonen var slut, så 
der er en hel del der allerede er indskrevet.
BHP- og agility-holdet er meget stort denne 
gang.

Opfølgning – trænermøde 12/9 Ærgerligt at der var mange afbud.

Valg af hold ved indskrivning
Til næste indskrivning kunne trænerne 
godt tænke sig at der ligger lister med krav 
til de forskellige hold, så alle kommer på 
det rette hold. Marianne laver udkast og 
sender til trænere og udvalg til 
kommentering.

Tips og Tricks
Trænerne efterlyste også nogle ”Tips og 
Tricks” der kunne ligge i klubhuset. F.eks. 
alle de artikler Xenia Kruse har skrevet til 
Schæferhunden. Marianne og Lisbeth 
kigger i gemmerne.

Demohunde
På b-holdet og hvalpeholdene vil det være 
godt at få demonstreret, hvordan det ser ud 
når man går b-prøveprogrammet. Der skal 
være både en øvet hund og en hund, der er 
på vej derhen. Trænerne på hvalpeholdene 
snakker sammen om hvornår det passer. 
Gerne så hurtigt som muligt efter den 8. 
oktober.
Lisbeth vil gerne være demonstrator sam-
men med Uffe – så skal vi bare finde en 
mellemhund, måske Jakob-Reto kan lokkes.

Kort afbrydelse
Og så var der en lille afbrydelse med besøg 
af en hund, vi glæder os til omgangen (ik
´Jakob )

Andre på banen under holdtræning
Herdis snakker med hyggeholdet om at det 
er ok at andre bruger den del af banen 
holdet ikke bruger.



Spordag for trænere
Forslag om spordag for trænere: Marianne 
har snakket med Robert, han vil gerne 
hjælpe. Bedste forslag til dag, hvor Robert 
også kan, er en af weekenderne lige efter 
træningssæsonen er slut.

Opfølgning – figurantsamling 22/8: Hvalpeholdene (både små og store) får 
introduktion til c-arbejde på deres hold. 

Per har lavet indkøbsliste og sørger for 
indkøb af udstyr til c-træning.

Evaluering - afholdte arrangementer:

• Hundens Dag i Tivoli 13/8

• SPH1-udtagelse til DM 10-11/9 

Hundens dag
Ikke så mange med fra kredsen da det var 
samtidig med flere andre arrangementer i 
schæferhundeklubben, men positive 
tilbagemeldinger fra dem der var med.

SPH-udtagelse
Godt arrangement, det hele gled på 
skinner. Bent og Kenja fik stor ros for 
forplejningszonen.

Status - kommende arrangementer:

• Alle prøver 8/10

• Hundesvømning 9/10

• UHP 16/10

• Kredsmatch mod Kreds 62 30/10

• Agility-kredsmesterskaber 5/11

• FP 6/11

• Aften med Søren Bjæverskov 10/11

• Kredsmesterskaber 12/11

• Dyrlægeaften?

Alle prøver 8/10
7 tilmeldte pt.
 
Hundesvømning 9/10
Der er næsten fyldt op, men tiden kan 
udvides, hvis de er behov for det.

UHP 16/10
Blev arrangeret ekstra, der er pt. tre 
tilmeldte – men der er to mere, der har sagt 
at de gerne vil være med. Rene Jørgensen 
dommer, og Michael Nielsen avlsvejleder.

Kredsmatch
Aflyst, da Vallensbæk ikke kunne stille 
hold.
Vi kan prøve at spørge Mikkel når han 
kommer til prøverne den 8, om hans kreds 
(kreds 3 – Ballerup) er interesserede i at 
holde kredsmatch mod os. Lisbeth spørger 
Mikkel på dagen.

Kredsmesterskab agility 5/11
Lisbeth er tovholder og sender mail ud og 
laver papirer. Muligvis ekstern dommer – 
Lisbeth tovholder.



FP 6/11
Tilmelding på hjemmesiden, når prøverne 
8/10 er overstået.

Foredragsaften med Søren Bjæverskov 
10/11:
Arrangementet er bekræftet, Janni har lavet 
opslag, der kommer på efter prøverne den 
8/10.
Lisbeth ansøger om skolelokale.

Kredsmesterskab 12/11:
Der bliver ikke noget den 13 pga. 
kredsfesten den 12. 
Pernille er på ferie fra den 15. til den 30. 
oktober, så Marianne tager den indtil da.

Dyrlægeaften
Bliver ikke til noget i denne sæson, da vores 
”faste” dyrlæge er flyttet til Jylland.

Kurser: Det nye hundeførerkursus kan anbefales – 
Lisbeth, Dorthe og Annette har været på 
det.

Janni og Herdis har taget A1-kurset og skal 
på A2 i Slagelse 22. oktober.

Vi har tidligere snakket om at holde kurser 
i kredsen, dette udsætter vi til næste år, 
hvor der er kommet mere ro på i 
hovedklubben.

Rødovre Open 2/10: Tre hold af fire ekvipager tilmeldt – B-hold, 
AB-hold og et blandet SL/AB-hold.

Trænerbemanding 2012-1: Punktet er på, fordi vi skal fordele hvem fra 
kredsudvalget, der spørger hvilke trænere 
om de vil fortsætte næste sæson.

Færdselsholdet:
Herdis kan allerede sige at hun ikke vil 
have færdselshold, vil nøjes med hvalpe-
holdet.
Janni vil gerne være vikar på 
færdselsholdet, ikke som fast træner.
Lisbeth og Ole overtager 
hovedtrænerposten i fællesskab.



Vi fordelte iøvrigt holdene mellem os på 
følgende måde:
Agility: Ole
B-holdene: Lisbeth
BHP-holdet: Jannie
Store hvalpe: Kai
Små hvalpe: Herdis
Familieholdet: Pernille
Hyggeholdet: Herdis
Figuranterne: Marianne

Juleafslutningsarrangement: Der skal findes nogle til at arrangere. Hvem 
står for dette?

Eventuelt: 

• Status - opfyldning af Falck-kasser

• Lån i containeren

• Nyt stangmål

• Reglerne for Årets Hund på 
hjemmesiden

Falck-kasser
I containeren står der en masse forbindings-
ting og Klorhexidin. Det skal ligge i klub-
huset, så det er nemt tilgængeligt. 
Forespørgsel til bestyrelsen: Claus vil gerne 
indkøbe en ny kasse med alt i, så vi er sikre 
på at alt er der. Bestyrelsen tager dette op.

Låneseddel i containeren
Der er hængt en seddel op i containeren 
hvor man kan skrive sig på hvis man låner 
noget.

Nyt stangmål
Der er indkøbt et nyt stangmål. Det er låst 
inde - Marianne og Lisbeth har adgang.

Hjemmesiden
Kredsens regelsæt for årets hund er 
forsvundet fra hjemmesiden. Marianne 
kontakter Jette Hye.

Nyt prøveprogram
Nyt brugsprøveprogram indføres fra 1. 
januar 2012, men er ikke til salg hos hver-
ken schæferhundeklubben eller DKK 
endnu. Det kan på nuværende tidspunkt 
købes hos DCH.

Tingsletten (sporareal i Ballerup)
Lisbeth har spurgt skovridderen om 
reglerne for heste på Tingsletten i Ballerup. 
Svaret er, at de må gerne være der, og de 
må også gå på tværs af det hele.

Næste møde: Efter kredsmesterskaberne: 
17. november hos Lisbeth.




