
REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012
 
Referent: Pernille Dohlmann
Deltagere: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, , 
Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-
Nielsen
Afbud: Michael Stenholm Nielsen

 
Nyt fra bestyrelsen: Referatet fra sidste møde er lige kommet og 

lægges også på hjemmesiden.

Træning - efterårssæson 2012:
- opfølgning på trænermøde 8/10
- nyt om hold og –inddeling
- nye regler for apportbukke
- nye regler for pistolerne
- figurantsamling
- revidering af målsætningerne

 

Trænermøde:
Godt møde, med god stemning og gode 
dialoger. Referat er ved at blive lavet.

Hold- og inddeling:
Rallylydighed er så småt startet op, banen bliver ofte 
sat op samtidig med at der er agilitytræning. Indtil 
videre er rally gratis, så hvis banen er sat op kan man 
bruge banen hvis man har lyst. Dette tages op til 
revision når sæsonen er slut.

IPO-holdet:
Holdet er rykket rigtigt meget efter de har fået faste 
trænere på holdet.

Apportbukke:
Der er kommet nye regler for hvordan en apportbuk 
skal være udformet fra 1. januar 2013, se evt. 
hovedklubbens hjemmeside for nærmere regler.

Pistoler:
Der er kommet nye regler for brug af pistolerne. 
Hver enkelt af os der bruger dem, skal have en 
brugertilladelse. Per koordinerer dette og får 
godkendelser fra politiet.

Figurantsamling:
Per og Janni er i gang med at arrangere.

Målsætninger:
De er under revision, og bliver forventeligt færdige 
inden næste sæson.



Opfølgning på:
• Avlskåring 21/7
• Mix-Match 26/8
• Agility ved Hundens Dag i Tivoli 8/9 
• SPH1-udtagelse 15/9
• Alle prøver 30/9
• Uofficielt DM i agility for schæfere & 
Rally-konkurrence 7/10
• Hundesvømning 21/10  

Avlskåring:
Kassereren har regnet og der er et fint overskud 
på arrangementet.

Mix-match:
41 deltagere.

Starten skal være bedre koordineret og der skal 
inden arrangementet være flere der ved 
hvordan det skal foregå så vi bedre kan få det til 
at glide.

Der skal være lidt bedre instruktion til nogle af 
posterne. 

Gav et lille underskud. Den primære grund er at 
der var købt for meget mad ind. Annoncen i 
Schæferhunden var også meget dyr og kunne 
spares væk en anden gang. 

Forslag om at droppe katalogerne og i stedet 
sende deltagerliste elektronisk til deltagerne, 
inden arrangementet.

Vi har ansøgt om, og fået, en mix-match igen 
næste år (se nærmere senere i referatet).

Hundens dag i Tivoli:
Der er lavet en fin artikel i ”Hunden” (DKK’s 
blad) om Kreds 55’s indsats med agility, og hver 
af deltagerne har fået et fint takkebrev fra DDK 
med slikpose til både hunde og –førere.

SPH-udtagelse:
Marianne og Jeanette har givet nogle 
tilbagemeldinger der bliver taget med i 
planlægningen af næste års arrangement:

- Skal ruten på hjemmesiden?
- Forslag: Hver enkelt sporafleder kan godt 

gå flere afledninger end det var tilfældet i 
år, når de nu alligevel er kørt ud til 



arealet
- Skal der være et udsalg med mere kaffe 

og brød i løbet af formiddagen

Det er en god idé at der er mulighed for at gå 
spor på arealerne efter prøverne er overstået. 
Der er ikke så mange der benytter sig af dem, 
men de der gerne vil gå spor er rigtigt glade for 
muligheden for at prøve andre arealer end 
vanligt.

Arrangementet giver ikke overskud, så vi skal 
vurdere om der skal være så stort udbud af mad 
eller om vi i stedet skal satse på sandwich eller 
smør-selv-madpakker i klubhuset inden afgang.
Alternativt skal vi vurdere at det er reklame for 
kredsen og så koster det hvad det koster.
Bestyrelsen tager dette op med Robert og 
Jeanette der står for SPH-udtagelsen.

Alle prøver:
Marianne og Sus var prøveledere. Der var kun 7 
til prøve (to fra vores egen kreds), én bestod 
ikke.

Skal vi lade være med at holde prøven på det 
tidspunkt hvor sæsonen næsten lige er kommet 
i gang og der i øvrigt snart er kredsmesterskab.

Vi kan i stedet lade være med at fastsætte en 
dag i arrangementsplanen for 2013 og se om der 
bliver behov senere. Dette gælder i øvrigt også 
for prøven vi normalt planlægger i starten af 
april.

Uofficielt DM i rally og lydighed for schæfere:
Der var 21 tilmeldte, 17 til agility, 12 til rally og 
8 der havde valgt begge.

Der var lidt børnesygdomme der skal rettes til 
næste gang:



- Det skal deles, så der er agility om 
formiddagen og rallylydighed om 
eftermiddagen
- Pointgivningen for agility skal præciseres 
nøjere
- Dommerne bør have banerne klar til et bestemt 
tidspunkt
- regler for juniordeltagere skal præciseres 
- Diskede og ikke beståede skal ikke have 
diplomer
- Der skal være to om hver opgave, så der er 
plads til at holde en pause og se på deltagerne.

Arrangementet gav et fint overskud. Næste 
gang kan vi måske godt give lidt større 
præmier.

Hundesvømning:
Der var 18 deltagere.

Det kommer i Frederikssund lokalavis at Kreds 
55 har været på svømmeudflugt – de var ude at 
tage billeder.

Skal det måske være et tilbud til hvalpeholdet at 
de kan komme til svømning. Man kan lave en 
træningsdag om til svømmedag så hvalpene kan 
prøve det.
Anmodning til bestyrelsen om de vil give 
tilskud til det for hvalpeholdene, så det ikke 
koster hundeførerne så meget?



Status – øvrige sæsonarrangementer:
• UHP 27/10
• FP 28/10
• Kredsmesterskaber i agility 3/11
• Kredsmesterskaber alle prøver 17/11 
evt. også 18/11  
• Juleafslutning 1/12

 

UHP:
12 tilmeldte.
Pernille låner Mariannes bil med cykel og bur.
Kenja er i køkkenet lørdag, så Pernille spørger 
om hun har forslag til forplejning.
Lisbeth laver resultathæfter og diplomer og 
tager med lørdag.

FP:
Seks tilmeldte.

Kredsmesteskab i agility:
Lisbeth har spurgt den dommer vi havde til 
DM, og hun kunne ikke. Så er dommeren fra 
året før spurgt og der afventer vi svar.
Tilmelding kommer på hjemmesiden snart.

Kredsmesterskab alle prøver:
Tilmelding kommer på hjemmesiden snart. 
Som udgangspunkt bliver det lørdag den 17. og 
hvis der er mange tilmeldte bliver det udvidet 
til søndag den 18.

Juleafslutning:
Sus er tovholder på denne og er også i gang 
med at gøre sig tanker. 
Marianne sender eksempler på gamle 
køreplaner til inspiration til Sus.

Kurser:
• Opfølgning figurantseminar 23/9 

Der blev afholdt figurantseminar – syv 
figuranter deltog og to meldte fra.

Der var inviteret et antal hundeførere med 
hunde i forskellige aldre og med forskellige 
udfordringer.

Hver hundefører fortalte om deres udfordringer 
og Martin Knudsen gav så inspiration til 
figuranterne om at takle de forskellige hunde. 
Der var rigtig god inspiration fra Martin.



Forespørgsel til bestyrelsen om at afsætte penge 
til at booke en ny dag med Martin næste år.

Diverse: 
 
Arrangementer tildelt i 2013:

• Mix-match 14/9
• DM-udtagelse SPH1

 
Nye betalingsregler ved prøver i kr. 55
 
Politihundeforeningens grønne bog
 
Kredsmesterskaber i Rally-lydighed 
 
Evt. revision af reglerne for Årets hund 
(vedhæftet)
 
Nye sporarealer?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mix-match 2013:
Vi har fået tildelt en mix-match den 14/9 2013

DM-udtagelse 2013:
Vi har fået tildelt en SPH-udtagelse igen 28.-29. 
September  2013.

Nye betalingsregler:
Ved alle arrangementer (inkl. prøver) så skal der 
betales ved tilmelding ved at overføre penge til 
kredsens konto. 
Prøvelederen skal huske at få penge med til 
dommerkørsel til prøverne, når nu vi ikke får 
prøvegebyrerne ind på dagen.

Kredsudvalget anbefaler bestyrelsen at betalt 
prøvegebyr er bindende, så man ikke får pengene 
tilbage ved afmelding.

Politihundeforeningens grønne bog:
PH har deres egen version af resultathæftet (den 
grønne bog). Marianne har spurgt hovedklubben om 
den kan bruges i schæferhundeklubben. Det kan den 
kun ved UHP-prøven, ved alle andre prøver i 
schæferhundeklubben skal de købe et resultathæfte.

Kredsmesterskab i rallylydighed:
Det tager vi op når vi planlægger efterårssæsonen og 
ved hvordan det kommer til at fungere med 
rallylydighed. Der skal være mindst tre deltagere for 
at vi afholder kredsmesterskab.

Reglerne for årets hund:
Hvor placerer vi rallylydighed i regnskabet for årets 
hund? Vi placerer rally under brugshundekategorien 
og lader stadig agility have sin egen kategori.

Nye sporarealer:
Michael er på opgaven om at finde ud af om 
arealerne ved Novo kan bruges.

Ellers leder vi med lys og lygte.



Forslag til hjemmesiden:
Det ville være godt hvis der på hjemmesiden lå en 
beskrivelse af hvad det vil sige at være i en 
hundeklub (forening) – fra dem der går på de enkelte 
hold. Anders har forslag til hvordan man kan lave 
det.

Mandagsinitiativer:
Dorthe Sørensen’s  fine initiativ om mandagstræning 
med forskellige emner må meget gerne fortsætte. 
Trænerne kan melde ind på hvad de gerne ville tage 
op af emner. 

Færdselstræning:
Hvorfor var der så mange til færdselstræning nu når 
det ”officielle” færdselshold kun kunne tiltrække to 
hunde?

Egen side på hjemmesiden til de forskellige hold?
Hvis ja, skal trænerne selv sørge for dem. 

Næste møde: 
 
 

 Onsdag den 5/12?


