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Ingen
Pernille Dohlmann

Velkommen til Michael Nielsen og
Susanne Fagerberg:

Michael har før været med i kredsudvalget,
så han ved hvad han går ind til.
Sus er med for at snuse til, hvad det er at
være med i kredsudvalget.
Marianne mindede om tavshedspligten
hvis vi taler om personsager.

Nyt fra bestyrelsen:
- herunder f.eks. generalforsamlingen
& repræsentantskabsmødet

Arbejdsdag:
Bestyrelsen er ved at arrangere arbejdsdag,
så forslag til opgaver modtages. Indtil
videre er der følgende:
-

Samle hundehømmer
Male klubhuset
Flytning af låge/ny låge
Male agilityredskaber
Hul i hegn skal lukkes
Skjul skal tjekkes
Nyt A-spring sættes op
Hetzpæl

Repræsentantskabsmøde:
Der er ikke kommet tilbagemeldinger.
Marianne ønskede sig et lille referat med
hvad vores repræsentanters indtryk havde
været af mødet.
Ifølge Michael, der deltog, handlede det
meste om økonomi og personfnidder.
Der er kommet nyt brugshunderåd hvor
samtlige medlemmer er fra Jylland og er
meget fokuserede på elite.
René Jørgensen er blevet valgt som
formand for avlsrådet (AR). Det nye AR er
en meget blandet skare.

Træningsplanen - forårssæson 2012:
• BHP-træningen (ansvarlige Janni,
Herdis & Lisbeth)
• Janni & Jan nye på planen
• Status på C-træning om lørdagen

BHP:
Janni har spurgt Søren Bjeverskov om han
vil komme et par gange. Men de er kun 7
på holdet og da han skal have 400 kr. per
gang, bliver det nok for meget for hver at
betale.
Forslag fra Michael om trænere til holdet,
han snakker med lidt bekendte og så får vi
præsenteret forslaget senere.
Nye trænere:
Janni Ysbæk-Nielsen er kommet på
træningsplanen som træner for
færdselsholdet.
Jan Hye er kommet på som træner for storehvalpeholdet.
Der er lidt ulige fordeling af trænere på
holdene, da der er fire trænere på
hvalpeholdet samtidig med at andre hold
(f.eks. BHP og familieholdet) mangler
trænere. Lige nu kan det ikke være
anderledes, men vi skal være
opmærksomme på det til næste sæson.
C-træning lørdag:
Det er så småt kommet i gang. Der har ikke
været helt så mange deltagere som i sidste
sæson.
Der er to problemer:
- Vi er for længe om at komme i gang om
lørdagen. Hvad gør vi for at få det i
gang til tiden?
- Vi skal have afbud i så god tid som
muligt af dem der ikke figurerer på
dagen så ikke vi står og venter forgæves
på en figurant.
Det blev også debatteret, om vi skal ændre
på formen.
Dette skal igen vendes med figuranterne så
c-arbejde bliver en god oplevelse for alle
parter.

Nu går vi snart over til torsdag. Der er sat
liste op så man kan tilmelde sig til at lave
mad til hundeførerne om torsdagen.
Opfølgning på:
• Teori og teknik til udstilling seminar v/Henning Karlsen og Fritz
Bennedbæk 2/2
• Indskrivning 4/2
• Figurantsamling 28/2
• Stresskursus v/Søren Bjeverskov 15/3
• Hundesvømning 1/4

Teori og teknik:
Flotte tilbagemeldinger. God aften med
mange gode input fra både Fritz og
Henning. Der var 100 deltagere.
Indskrivning:
Vi skal være en smule mere skarpe på at
papirarbejdet er i orden. Så bliver det
nemmere for Marianne efterfølgende.
Figurantsamling:
Referat er udsendt.
Fint møde, men det kører ikke optimalt. Det
er svært for figuranterne at se problemet
med at planlægge træningen, når vi ikke
ved hvem der kommer af figuranterne.
Forslag fra Susanne om at lave en statistik
på hvor mange af dem der deltager i carbejdet, der faktisk tager en prøve.
Stresskursus:
Godt – meget at ”tage med hjem”. Flot
fremmøde (ca. 40 stk.).
Hundesvømning:
24 tilmeldte hunde – god, lang og våd dag.

Status - førstkommende arrangementer:
• Alle prøver inkl. SPH 28/4
• Udholdenhedsprøve (UHP) 2/5
• Færdselsprøve (FP) 25/5

Alle prøver 28. april:
Der er allerede en del tilmeldte, men der er
stadig plads til flere.
UHP 2. maj:
Der er pt. 5 tilmeldte.
Marianne vil gerne stille bil til rådighed,
med bur og plads til cykel.
FP:
8 skal med. Tilmelding er ikke lagt på
hjemmesiden endnu, så de officielle
tilmeldinger er ikke kommet.

Evt. avlskåring:
• Mail fra Hovedklubben om
ansøgninger

Vi søger ikke om en avlskåring denne gang.
Hvis vi på et senere tidspunkt gerne vil
holde én, vil vi søge om en ”ad hoc”.
Der bliver fire avlskåringer i landet fra
2012.

Mix-match 26/8:

Er nu kommet på hovedklubbens kalender.
Vi skal på næste møde tale om alle de
praktiske ting, som f.eks.: Hvad skal vi
spise, postpassere, toiletvogne osv.
Michael spørger Henning Karlsen om han
vil være eksteriørdommer den dag.

Kurser:

Der er ikke rigtig nogle kurser på
hovedklubbens hjemmeside.
Vi har spurgt Xenia om hun vil holde
klikkerkursus, men hun kan slet ikke noget
i år. Henviste i stedet til Connie, som
kommer helt fra Trige, så det bliver nok lidt
dyrt.
Janni prøver at få Søren Bjeverskov til at
holde et kursus med hunde.

Årets hund:
• Nye regler – og hvad gør vi så?
(avlskåringer & førstegangsprøver af
IPO)
• Billede af Årets hund

Nye regler:
Der er fremover kun én klasse til avlskåring
og der er kommet en ny prøve (IPO V). Så
Marianne er ved at få afklaret fra
hovedklubben hvad det nye skal give af
point til årets hund.
Det blev besluttet at give førstegangspokal
til de ”nye” IPO prøver selv om man i
forvejen har en sidestillet BHP.
Billede:
Der er nu kommet billede af årets hund
2010, nu mangler kun en ramme og en
opsætning. Billede af årets hund 2011 kan
ikke fås endnu.

Trænermøde:

Der er trænermøde den 24. april.
Emne til dagsordenen: Pistolerne skal ikke
have kogende vand, det gør dem skæve
ifgl. Per.

Forslag modtaget fra en træner om
aflønning:

Vi er i kredsudvalget enige om at det bliver
svært at administrere, så det kan vi ikke
anbefale. For hvem skal så have hvor meget
og hvornår, det bliver for stor en
administration.

Forslag til kommende arrangementer:
• Intern sporkonkurrence
• Internt skue

Sporkonkurrence:
Forslag fra Herdis for de hunde der ikke
ellers går til prøver. Man kunne lave en dag
med sporkonkurrence med en dommer for
at lokke nogle flere i gang.
Internt skue:
For alle kredsens hunde. Det er ligesom
gledet lidt ud, men det var en stor succes
sidst vi gjorde det. Janni tager fat i Lisa
Haargaard og spørger om hun vil være
tovholder. Vi skal være opmærksomme på
lyden fra højttalerne så ikke naboerne
klager over støj.

Diverse:
• Evaluering - demonstration af Bprøve for hvalpeholdene
• Hundens Dag i Tivoli 9/9
• Hvalpetræf i Hillerød - kr. 5, 39, 55,
82 9/6
• Indlæring og adfærd – hvalpekursus
v/adfærdsekspert Henning Nielsen
• Schæferhunden, Schæferhundeklubben og C-arbejde - hvalpekursus
v/avlsvejleder Michael S. Nielsen
• Tirsdagsfrokostklubben for
sportosser
• Kreds 55’s ”hundeleg-central”
• Tips & tricks til kredsen

Evaluering, b-prøve for hvalpeholdet:
God idé, hvalpeholdet synes det er noget vi
skal fortsætte med fremadrettet.
Hundens dag i Tivoli:
Beslutning om hvad vi gør ved dette
udsætter vi til senere.
Hvalpetræf:
Marianne har set på referat fra Hillerød at
de holder hvalpetræf den 9. juni. Invitation
kommer senere – vi glæder os til at se den.
Indlæring og adfærd med Henning Nielsen:
Dette er afholdt – der var ikke så mange
deltagere da der var gengangere. Måske
skal man kun gøre det én gang om året.
Hvalpekursus med Michael Nielsen:
Dette blev skubbet da det igen ville have
været gengangere. Så også her skal det
måske kun være én gang om året.

Tirsdagsfrokostklubben:
Der er frokost i klubhuset den anden
tirsdag i hver måned, inden sportræning for
dem der kan og har lyst. Hver tager en ret
med til fire personer. Lisbeth er tovholder,
så hvis man har lyst til at deltage, så meld
til hende hvad du medbringer.
Hundelegcentral:
Af snak på familieholdet kom der et forslag
om at lave en ”bank” med sjove ting man
kan lave med sin hund. Marianne har lavet
et forslag som vi hænger op i klubhuset og
skriver så på hjemmesiden at den findes.
Alle er velkomne til at skrive ting på.
Vi kan også sætte en kolonne på til
køb/salg/bytte af legetøj.
Tips og tricks:
Til ophængning i klubhus. Pernille har fået
materiale fra Marianne. Vi skal passe på
med ophavsret, så ikke det bliver
problemer med forfattere/retttighedsejere.
Referat:
Udkast til referatet sendes til godkendelse
hos hele udvalget inden det lægges på
hjemmesiden.
Næste møde:

Tirsdag, den 22. maj.

