
Referat af kredsudvalgsmøde den 17. august 2012

Til stede: Michael Nielsen, Herdis Aagaard Petersen, Jannie Ysbæk-Nielsen, Ole Brydegaard Pedersen, 
Marianne Christensen, Lisbeth Pedersen, Susanne Forsberg Fagerberg, Pernille Dohlmann

Referant: Pernille Dohlmann

Nyt fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen holdt møde mandag den 13. august – referat er på vej.

Bestyrelsen er velvilligt indstillet på at indkøbe en boldkastemaskine. Michael finder en model det skal 
være.

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på det fine klubhus efter istandsættelsen.

Træningsplanen – efterårssæsonen 2012:

Hold og inddeling:

Mange tilmeldte på hold, pænt fordelt på de forskellige hold. Færdselsholdet er dog tyndt bemandet. Vi gør 
i stedet som vi har gjort tidligere, så man i stedet betaler 20 kr. når man kommer.

IPO holdet blevet dejligt stort – der er 16 tilmeldte hunde. Carsten Staal har været og kikke på holdets 
træning, for at vurdere om han vil være medtræner på holdet. Vi krydser fingre.

Basishold 1: Der er kommet en del unge hunde på holdet. Indtil videre går det fint, men hvis det bliver et 
problem må vi flytte rundt.

Revidering af målsætningerne:

Dette kigger Marianne på efter lørdag.

Regler for C-træningsdeltagere og C-støttepædagoger:

Hvem bliver skrevet på hos hvilke figuranter ved fordelingen på tavlen. Der bliver ofte skrevet mange 
hunde på enkelte figuranter. Dette er imidlertid fordi figuranterne tager hunde fra deres egne kenneler, så 
det kan ikke være anderledes.

Det vil være godt hvis der er ”støttepædagoger” der kan hjælpe enten nye figuranter eller de uerfarne 
hundeførere. Jannie spørger nogle erfarne om de vil hjælpe hundeførerne under c-arbejdet.

Vi skal melde ud til C-træning at man skal huske at børste ærmet efter den sidste har smidt det på jorden.



Opfølgning på:

Færdselsprøve 25/5:

Otte til prøve – syv bestod, alle fra Kreds 55.

Dyrehaven og dyrehavsbakken 3/6:

Ca. 10 deltog, det var en dag hvor ikke så mange kunne.

Hvalpetræf i Hillerød: 

Hyggeligt, og de små vapser og deres mennesker havde en dejlig dag.

Alle prøver 10/6: 

7 der deltog – og alle bestod.

Ekstra færdselsprøve 15/6:

10 deltog, otte bestod – heraf tre fra kreds 55.

Agility ”Klubmesterskab” 16/6:

11 deltagere, Stig og Hugo vandt igenigen. Det ville dog være dejligt, hvis der var flere tilskuere fra resten af 
kredsen. 

Internt Skue 23/6:

35 deltagere – en rigtig god dag og vi fik positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Alle fik en pokal med 
hjem.

Adhoc avlskåring 21/7:

10 kåringer og to mønstringer.

Én bestod desværre ikke mod og kampdrift.

Indskrivning 7/8:

Det gik ret stille og roligt denne gang og folk ankom i hele perioden, så der var ikke rigtig kø på noget 
tidspunkt.

Status – førstkommende arrangementer:

SPH1-udtagelser til DM: Jeanette er tovholder og der er pt. 8 tilmeldte

Alle prøver 30/9:

Marianne skal ikke op den dag, så hun kan godt være prøveleder med Sus som aspirant.

Der er allerede én tilmelding – en IPO3.



Vi skal have skaffet en figurant.

Mix-match 26/8:

Tjekliste blev gennemgået.

Kurser:

Figurantseminar den 23/9 på pladsen. Martin Knudsen kommer og holder et seminar for vores figuranter.

Husk at hvis det varer længere end kl. 15, så skal vi søge om udvidet træningstid hos Furesø kommune. 
Jannie undersøger og giver besked til Lisbeth hvis det er nødvendigt.

Status på mulige arrangementer i efterårssæsonen:

DM i agility og rally 7/10:

Til HAS skulle der have været et uofficielt DM i agility og rallylydighed for schæferhunde – det blev 
desværre ikke til noget.

Iris Sørensen vil gerne holde det alligevel, hun manglede bare en kreds at holde det i og vi har derfor sagt ja 
til at det kan være her.

De nærmere omstændigheder aftales efterfølgende.

Intern sporkonkurrence:

Udsættes.

Diverse:

Revidering af kredsudvalgets ansvars- og arbejdsliste

Sus vil gerne skrives på som ansvarlig for juleafslutningen.

Nyt om pistoler

En ny lov betyder at alle der benytter pistolerne skal have en tilladelse til at bruge dem. Marianne har sendt 
Per en liste med trænere og prøveledere.

Hundens dag i Tivoli 9/9:

Lisbeth og Jens er tovholdere for agility.

Tips & tricks til kredsen

Ligger godt hjemme hos Pernille.

Næste møde:

Fredag, den 28. september.



Sporarealer:

Hvor skal vi henvise til når folk spørger om sporarealer. Lige nu har vi kun reelt Tingsletten i Ballerup som 
mulighed.

Michael finder ud af om arealerne udenfor Novo Nordisk i Måløv tilhører Novo Nordisk.


