
REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 17. NOVEMBER 2011

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

Brydegaard Pedersen Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen

Arrangementsplan 2012:
(prøver, træner- & figurantmøder, 
dommerbemanding, mix-match, øvrige 
medlemsarrangementer)

Forår:
December til februar: Ringtræning
Ansvarlig: Vibe og Vibeke

7/1: Nytårskur, kl. 10.00, Hareskov st.
Ansvarlig: Kaj

Generalforsamling – januar, fastsættes på 
næste bestyrelsesmøde
Ansvarlig: Bestyrelsen

4/2: Indskrivning
Ansvarlig: Marianne

11/2: Træningsstart

Opstartskurser, fastsættes senere
Ansvarlig: Trænerne

1/4 : Svømning
Ansvarlig: Herdis og Janni

28/4: Prøver inkl. SPH
Ansvarlig: Marianne og Janni
Dommer: Helle Priess

2/5: UHP
Ansvarlig: Pernille (+ Marianne)
Dommer: René (Pernille spørger)

13/5: Frilandsmuseet
Ansvarlig: Ole og Lisbeth

25/5: FP
Ansvarlig: Ole
Dommer: Lene Carlsson

3/6: Dyrehaven/Bakken
Ansvarlig: Lisbeth



10/6: Prøver uden SPH
Ansvarlig: Pernille og Ole
Dommer: Mikkel Kruse

Foredrag Søren Bjæverskov
Ansvarlig: Janni

16/6: Sommerafslutning/klubmesterskab 
agility
Ansvarlig: Ole og Lisbeth

23/6: Sommerafslutning
Ansvarlig: Kredsudvalget

Efterår:
3-5/8: HAS

Tivoli, er ikke offentliggjort endnu
Ansvarlig: Jeanette Marker (skal spørges)

7/8: Indskrivning
Ansvarlig: Marianne

8/8: Træningsstart

26/8: Mix-match
Ansvarlig: Michael Stenholm Nielsen

15-16/9: SPH-udtagelse
Ansvarlig: Jeanette Marker og Robert
Ramløse
Dommer: Hovedklubben bestemmer

30/9: Prøver uden SPH
Ansvarlig: Kredsudvalget
Dommer: Lene Carlsson

7/10: Alle prøver?
Hvis behovet er der.

21/10: Svømning
Ansvarlig: Janni og Herdis

28/10: FP
Ansvarlig: Ole og Lisbeth
Dommer: Peter Larsen

3/11: Kredsmesterskab agility
Ansvarlig: Ole og Lisbeth



 17-18/11: Kredsmesterskab prøver
Ansvarlig: Kredsudvalget
Dommer: Peter Larsen

Dyrlæge
Ansvarlig: Kai

1/12: Juleafslutning
Ansvarlig: Kredsudvalget

Kredsmatch – vi skal måske have en 
kredsmatch mod Vallensbæk, det finder vi 
ud af senere på sæsonen.

Forårssæson 2012:
• Evt. omstrukturering af 

holdsætningen
• Trænerbemanding

Små hvalpe:
Herdis, Marianne og Stig

Store hvalpe:
Kai, Jeanette, Anette, Linda
Da de er fire kan de tage hvalpe fra fem 
måneder.

Familieholdet:
Kontaktperson: Stig
Træner: Marianne
Ass. træner: Jan
Forslag: Ekstern 
hundepsykolog/adfærdskonsulent 
tilknyttes.

Agility:
Træner: Ole
Vikar: Jens  

Hyggeholdet:
Koordinator: Flemming

B/AB-hold:
Skal fordeles efter et andet princip end 
sidst. Alle tilmeldes det samme hold og 
efterfølgende fordeler trænerne dem 
imellem sig.

Prøvehold lørdag: Vibe vil gerne, hvis der 
er en anden der vil være med. Enten Claus 
eller Jan.

Prøvehold søndag/mandag: Linda og 
Dorthe



BHP: Vi mangler en træner
Evt. kan det gøre som for et par sæsoner 
siden, hvor der blev lavet events i stedet for 
en fast træner. Dorthe kan måske lokkes til 
at være hjælper til den vi evt. kan finde til 
at lave planen. Michael vil gerne være 
reservetræner til de dage der ikke er event.
Janni er tovholder (Lisbeth og Herdis vil 
godt hjælpe med kontakter). Forslag om at 
kontakte Martin Joensen til enten at være 
fast træner eller gæstetræner.

Der kommer ikke flere op til BHP-holdet 
næste sæson. Kommer der nogle udefra, må 
vi følge de regler vi tidligere har fastsat 
(Marianne finder dem frem for at vi kan 
revidere dem).

Juleafslutning 3/12: Marianne sætter i gang.

Trænerspordag i december: Marianne spørger Robert.

Nyt fra bestyrelsen: Der kommer håndværkere for at reparere 
klubhuset lørdag den 19. november.

Vi har fra kommunen fået en forespørgsel 
om hvad det er vi har fået lagt på 
parkeringspladsen.  Bestyrelsen har sendt 
dokumentation for at det er knust asfalt.

Evaluering - afholdte arrangementer:
•  Rødovre Open 2/10

• Alle prøver 8/10

• Hundesvømning 9/10

• UHP 16/10

• FP & SPH1 6/11

• Foredrag af Søren Bjæverskov 10/11

• Kredsmesterskaber 12/11

Rødovre Open:
Der kom hele tre hold af sted fra kreds 55. 
Det var godt at Robert var med og gav fif til 
træning op til konkurrencen.

Alle prøver 8/10:
Fin dag som prøveleder, der var god tid, da 
der ikke var fyldt helt op.

Hundesvømning:
Flere positive tilbagemeldinger, ønske om 
gentagelse.

UHP:
Skøn tur i skønt vejr.

FP/SPH:



God dag, det hele gik fint. Det var lidt 
svært med planlægningen af SPH’erne efter 
FP.

Foredrag med Søren Bjæverskov:
Fuldt hus – 24 tilmeldte. Gode 
tilbagemeldinger fra mange.

Kredsmesterskaberne:
Gik fint – der var god tid.
Næste gang kan planen laves på en lidt 
anden måde for at få det til at glide endnu 
bedre:
Sporene – der skal kun gives 5 minutter til 
udarbejdelse af de små spor.
Gruppegang – man kan evt. lave tidsplanen 
så der også er planlagt hvem der går 
gruppe under de enkelte lydighedsprøver.

Kurser:
Stresskursus med Søren Bjæverskov

Stresskursus med Søren kan godt 
arrangeres, Søren vil gerne afholde dem. Da 
det er noget lærdom han selv har fået ved 
at betale for kurser, vil dette foredrag koste 
et par tusind, så et foredrag vil være med 
egenbetaling.

Diverse: 
• SPH1-DM-udtagelse ansøgt i 2013

• Reparation af klatrespringet

• Indskrivningskrav til holdene

• Tips og Tricks

• Demohunde

• Reglerne – agilitykredsmesterskaber

• Årets hund

Udtrædelse af kredsudvalget:
Kai holder op i kredsudvalget senest til 
generalforsamlingen . Tænk over emner 
til erstatning.

SPH-udtagelse:
Vi har lagt billet ind på SPH i 2013 i den 
sædvanlige weekend i september, da 
hovedklubben allerede har bedt om ønsker.

Klatrespring:
Øverst ”trin” er gået i stykker. Marianne 
spørger Per om at få ordnet det. Vi har også 
et helt nyt spring der skal sættes op stående 
i skuret.

Indskrivningskrav til holdene:
Marianne laver udkast. 

Tips og Tricks: Ingen har haft tid til det 
endnu, så det udsættes til næste år.

Reglerne for agilitykredsmesterskaber: De 



skal præciseres, så der ikke kan herske 
tvivl. Lisbeth og Marianne laver udkast.

Årets hund: Kan vi ændre på 
optællingsperioden hvis ikke festen bliver 
til noget næste år?
Kan vi ændre kategorierne for optælling så 
vi laver to sideløbende kategorier for 
prøver taget i Danmark og prøver taget i 
udlandet. Vi drøfter dette på næste møde.

Årsrapporten fra kredsudvalget:
Den er næsten færdig, Marianne sender ud 
til korrektur snarligt.

Næste møde: Tirsdag den 17. januar, kl. 18 hos Marianne.


