REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 22. MAJ 2012
Referent:
Deltagere:

Pernille Dohlmann
Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg,
Michael Stenhom Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,
Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen

Nyt fra bestyrelsen:
- herunder tilladelse fra kommunen til
papillon-klub om at også benytte
træningspladsen

Kredsfesten er flyttet til den 17. november så
nu bliver det samme dag som
kredsmesterskaberne.
Papillonklubben skal have adgang til
træningspladsen. De kommer hver anden
fredag og en søndag om måneden i
vinterhalvåret. Til gengæld har vi fået
udvidet tiden i weekenden til kl. 15 og har
fået lov at starte fra kl. 16 på hverdage.

Træningsplanen - forårssæson 2012:
• opfølgning på trænermøde 24/4
(referat på trapperne)
• drøftelse af spændende forslag fra
Dorthe Sørensen og Claus Nielsen
på trænermødet om ændring af
vores holdinddeling (Dorthe
Sørensen’s flotte opsamling til
udkast vedhæftet)
• fastsættelse af ekstra trænermøde
om endelig fastlægning af ændret
holdinddeling
• Maiken Vedel nyt trænerføl?

Trænermøde: Godt møde hvor vi kom
igennem en masse gode ting.
Forslag til træningsplan:
Vi har diskuteret planen, med følgende
udvalg af kommentarer:
Kombihold: Det er svært at overskue mange
hundeførere, når man også skal nå i byen.
Basishold: Med hunde op til 15 måneder er
stor spredning, hvordan er dette tænkt?
IPO-hold: Vi forsøger at finde træner til, og
har plan om at udvide træningstiden og
tilbyde C-arbejde i forbindelse med deres
træning. Dette kræver dog at vi kan finde en
træner der kan dette. Marianne spørger
Kenneth, om han ville kunne figurere for
holdet en hverdagsaften.
Hvalpeholdet: Hvordan skal de fordeles?
Næste trænermøde: mandag den 4. eller
tirsdag den 5. juni?
Pernille sender mail til trænerne.
Trænerføl: Marianne har spurgt Maiken og
hun vil gerne på et tidspunkt, men ikke lige
nu.

Opfølgning på:
• Alle prøver inkl. SPH 28/4
• UHP 2/5
• Færdselstur til Frilandsmuseet 13/5

Prøver 28/4: Ikke så mange hunde, gik fint
selvom ikke alle bestod.
UHP 2/5: Dejlig dag, da først prøvelederen
fandt sin cykelnøgle  Alle 6 bestod.
Frilandsmuseet: God tur, god dag. Vi skal
tænke lidt over at vi ikke skal larme lige foran
indgangen. Næste gang kan vi evt. mødes på
parkeringspladsen så de kan få ”snakket af”
(altså hundene). 16 hunde deltog.

Status - førstkommende arrangementer:
• Færdselsprøve (FP) 25/5
• Færdselstur til Dyrehaven og
Dyrehavsbakken 3/6
• Alle prøver 10/6
• Ekstra færdselsprøve 15/6
• Agility ”Klubmesterskab” 16/6
• Sommerafslutning 23/6

FP 25/5: Otte tilmeldte
Færdseltur til dyrehavsbakken:
Nyhedsbrev med præcise oplysninger
kommer.
Alle Prøver: Er kommet på hjemmesiden og
der er kommet en enkelt tilmelding.
Ekstra FP: Der er fire tilmeldte nu og der
kommer nok lidt flere.
Agility klubmesterskab: Info kommer fra
Lisbeth efter FP er overstået.
Forslag til sommerafslutning: Zumba med
hund, udklædning, b-program,
holdkonkurrence, skattejagt, skt. Hanstema.
Dette tager vi ad hoc per telefon/mail.

Mix-match 26/8:
- herunder annonce i Schæferhunden
(deadline 3/6)

Vi mangler at finde exteriørdommer. Michael
har forsøgt at få fat i Henning Karlsen, men
kan ikke komme igennem. Hvis ikke Henning
kan, så kan enten Thomas eller Michael tage
den.
Lisbeth sørger for at annoncen bliver sendt
ind inden den 3/6.
Læg hovederne i blød for at finde på opgaver.
Vi spørger også Britta om gode idéer fra
Schweiz.
Planlægningsmøde den 19. juni efter
agilitytræning.

Kurser:

Sus mangler grundkursus, men der er ingen

på planen.
Klikkerkursus: Janni har spurgt Søren om han
kan holde et kursus om klikker, men da han
ikke har en hund selv han kan vise det på er
han ikke meget for det. Xenia er først ledig til
foråret, så det venter vi på i stedet for, så kan
det også komme i hæftet.
Forslag om at Erik Fenger kan komme og
holde foredrag. Janni kontakter brugshunderådets kursusansvarlige for at høre hvad de
har af tilbud.
Der er kommet ønske om udstillingskursus
med René. Der er lige blevet holdt et med
Henning og Fritz med 100 deltagere, så der er
ikke rigtig basis for det.
Status på mulige arrangementer i
efterårssæsonen:
• Intern sporkonkurrence
• Internt skue

Sporkonkurrence bliver til efteråret.

Diverse:
• Skal vores instruktører være medlem
af hovedklubben?
• Revidering af ”Regler for startrækkefølge ved prøver” (vedhæftet) eller
tilføjelse på tilmeldingsblanketterne
på hjemmesiden
• Prøveopfølgning efter afholdt prøve
efter de nye regler (tilsendt på mail)
• Revidering af kredsudvalgets
ansvars- og arbejdsliste
• Hundens Dag i Tivoli 9/9
• Hvalpetræf i Hillerød - kr. 5, 39, 55,
82 9/6
• SPH-note til SPH DM-udtagelser
(vedhæftet)
• Tips & tricks til kredsen

Trænere behøver ikke at være medlem af
hovedklubben.

Internt skue kan måske blive som
sommerafslutning.

Startrækkefølge: Vi retter til så hundeførere
der har gået på hold bliver sidestillet med
medlemmer af kredsen.
Prøveopfølgning: Marianne har fra sidste
prøve fået nogle pointeringer af regler. Dem
skal vi huske at melde ud på næste
trænermøde. Det prøvelederen skal gøre,
opdaterer Marianne i prøveledertjeklisten.
Opgave- og ansvarsfordeling: Michael og Sus
ser på hvilke opgaver de gerne vil have.
Hundens dag: Jeanette Marker er tovholder
Hvalpetræf: Begge hvalpehold skal til mixmatch i Hillerød. Hjælpere søges. Nyhedsbrev
sendes ud til hele kredsen om at det er for alle
kredsens hvalpe.
SPH-note: Tager vi senere.
Tips & Tricks: Kommer senere.

Ad hoc-kåring: Forslag om kåring i kredsen i
juli måned. Michael kan godt den 21 eller 22.
Michael taler med Thomas og Michelle
om ikke de kan bruge den i Slagelse den 17/6
og ellers kan vi godt finde ud af noget.
Forslag om fond til ungdomsmedlemmer:
Sendes videre til bestyrelsen.
Ud og oplev – hold, forslag fra Kai: Lyder
spændende, vi venter i spænding på hvad der
kommer af yderligere information.
Match/samarbejde med kreds 7: God idé, må
meget gerne arbejdes videre med.
Næste møde:

Mix-matchmøde, den 19. juni.

