
REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 17. JANUAR 2012

Deltagere: Marianne Christensen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis 
Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen, Pernille Dohlmann

Referent:  Pernille Dohlmann

Nyt fra bestyrelsen: Der er generalforsamling den 1. februar på 
Stavnsholtskolen.

Træningsplanen - forårssæson 2012:
- den udestående BHP-træning (ansv. 

Janni, Herdis & Lisbeth)

Er lagt på nettet.

Der er ikke fundet en træner til BHP-holdet. 
Martin Johnsen har takket nej, så det bliver 
i stedet for med skiftende trænere og 
events. Janni, Herdis og Lisbeth holder 
møde og planlægger nærmere.

Opfølgning på juleafslutningen: 34 hunde deltog og vi havde en dejlig dag. 
Det var koldt, men regnen kom heldigvis 
først bagefter.

Opfølgning på nytårstur: Hyggelig tur. 

Opfølgning på sporarrangement for 
trænerne:

Super god aften
Mange gode råd af Robert.

Marianne og Stig har lavet en rigtig fin 
sammenfatning og sendt til deltagerne.

Det kunne være en idé at lave en 
opfølgning ”i felten” senere på året.

Opfølgning på ringtræningen: Kører upåklageligt, der kommer ca. 20 per 
gang. Der er god stemning.
Henning har været der hver gang.
Hvis der er stemning for det, fortsættes til 
19/2.
Henning holder teoriaften i samarbejde 
med kreds 6. den 2/2.

Kurser:
- herunder stresskursus med Søren 

Bjeverskov (ansv. Janni)

Der er ikke kurser på Sjælland på planen 
hos hovedklubben.

Janni følger op på hvor langt planerne er 
med at holde kurser i kredsen.

Stresskursus med Søren Bjeverskov bliver 
den 15. marts. Kurset koster 1.500 kr. + 



kørepenge. Der kommer senere mere 
information om hvor det bliver holdt.

Indskrivning – forårssæsonen:
- herunder retningslinier for 

indskrivning af de 3 prøvehold (2 
udkast vedhæftet)

Vi har fået liste fra Kai over hvem der skal 
videre til hvilke hold fra store hvalpe.

Kriterierne for BHP-holdet genbruger vi fra 
tidligere.

Revision af ansvars- og 
arbejdsfordelingen p.g.a. af den 
sammensætning af kredsudvalget:
(udkast vedhæftet)

  

Vi skal have fordelt Kais arbejdsopgaver 
efter Kai er udtrådt af udvalget og Ole er 
kommet ind. Så vi gennemgik listen over 
opgaver.

Vi skal have snakket om organiseringen af 
C-arbejdet på næste figurantsamling. Det 
kunne være godt hvis vi kunne finde en 
form så vi kan få afbud i god tid. Det ville 
gøre planlægningen nemmere.
 

Årets hund:
• Ny tavlefører skal findes
• Skal perioden følge kalenderåret?

Marianne tager tjansen med teknisk støtte 
fra Stig.

Vi fortsætter med samme periode som 
hidtil, altså fra kredsfest til kredsfest.

Reglerne for agilitymesterskaber:
(udkast til godkendelse vedhæftet)

Reglerne godkendt som fremlagt. 
Marianne hænger dem op i kredsen.

Diverse: 
• Reparation af klatrespring og 

opsætning af nyt

• Tips og Tricks

• Demohunde

• Status på C-træningen i efteråret 
(sendt ud på mail)

• Nye gebyrsatser for prøver og skuer

Klatrespring: Per tager sig af begge dele, så 
det er klart til forårssæsonen. 

Tips og tricks: Det samles på hjemmesiden 
så ikke det skal kopieres og blive grimt. 
Marianne og Lisbeth sender hvad de har og 
så prøver Pernille at strukturere det og 
sender forslag til Stig.

Demohunde: Hvalpeholdene skal have en 
demonstration af hvor de er på vej hen. 
Lisbeth & Uffe og Svend & Cordy viser 
hhv. en hund der har prøver og en hund 
der er på vej til prøve.

C-træning: Status er sendt ud med hvem 
der har været til C-træning og fra hvilke 
hold de kom. Fornem status.

Gebyrsatser: Der er kommet nye satser for 
nogle arrangementer. Det er dog ikke 



• Internt skue?

• Kredsudvalgets Årsrapport 2011

ændret for prøver, så det berører ikke 
umiddelbart os. Printes og sættes i 
prøvemappen.

Internt skue: Der har været ønske om 
internt skue. Janni følger op på om det er 
som ”for sjov” hvor alle kan være med, 
eller om det skal være med hæfter og hele 
pibetøjet

Årsrapport: Antallet af kåringer, antal kuld 
osv. er godkendt af kennelerne før de er 
offentliggjort i årsrapporten.

Eventuelt: Trænermøde: Skal vi finde en dato for 
trænermøde i foråret? Det bliver den 22. 
marts.

Træningsplanen: Janni har meldt sig som 
vikar til færdselsholdet, men står ikke på 
træningsplanen.

Næste møde: 10. april i klubhuset.


