
Kreds 55 - Furesø
Kredsudvalgsmøde den 9. april 2013 i klubhuset

Deltagere: Lisbeth Pedersen, Ole Pedersen, Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Herdis 
Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen, Susanne Fagerberg og Michael S. Nielsen
Referent: Pernille Dohlmann

Nyt fra bestyrelsen:
Mødet forleden blev udsat, så der er ikke nyt fra bestyrelsen, ud over en opdatering på de 
verserende sager:

Furesø kommune ansøgning
Ansøgning er sendt til kommunen og vi har fået svar om at der er ved at tegne sig et billede af de 
kommende ejerforhold. Kommunen bliver måske ikke én af dem.
Indtil afklaring skal ansøgning sendes til forsvaret da de stadig ejer stedet.

AOF-træning
AOF-træning startede i går. Da der ikke er indhegnet endnu, bruger de agilitybanen i stedet for. Vi 
skal have sat hegnet op – Lisbeth er i dialog med en mand der kan lave det. Måske kan vi selv 
hjælpe med at få det gjort, så det sker lidt hurtigere.

Vi skal også have lavet en ny ”kravlegård”, det kan vi måske gøre samtidig.

Tilbagemelding fra repræsentantskabsmødet
Michael S. Nielsen, Jeanette Marker, Per Jørgensen og René Jørgensen deltog fra kreds 55.
Michael orienterede kort om mødet – referat kan læses på hovedklubbens hjemmeside.

Forårssæson 2013
Temadage
Startede den 9. april – temaet var ”brug af hjælpemidler – boldmotivation - godbidder”. Der var 
seks deltagere, der må godt komme lidt flere. Der skal dog ikke være for mange af gangen, da det 
kan gøre det svært at nå alle. Det var en god aften.
Det ville have været godt hvis det var for alle aldre hunde og ikke kun under 18 måneder – det er 
hundeføreren der lærer en masse og ikke hunden.

Initiativerne fortsætter henover forårssæsonen – nærmere information kan læses på kredsens 
hjemmeside.

Udfordringsholdet taget af planen
Dette er nu et tilbud i privat regi som bliver koordineret gennem Kai.
På hjemmesiden står der en henvisning til turene, dette bliver pillet af og vi opfordrer til at der i 
stedet bliver lavet et opslag der bliver hængt op i klubhuset. Det vil også være godt at initiativet får 
et andet navn, så det ikke hedder noget med hold. F.eks. udfordringsgruppen eller udfordringsture.

Vi skal også huske at tage målsætningerne af hjemmesiden, de ligger der fra sidste år.



Revideringer af målsætninger
Lisbeth vil gerne have ændring i målsætningerne for færdselsholdet, så det fremgår tydeligt hvad 
kriterierne er for at deltage.

Marianne har fået tilbagemeldinger fra nogle af trænerne og retter nu målsætningerne til og 
efterfølgende kommer de på hjemmesiden.

Opfølgning figurantsamling 11/3
Referatet bliver sendt ud til kredsudvalget og prøveholdstrænerne. Dette sørger Janni for.
C-træning fungerer bedre om torsdagen end det gjorde om lørdagen.

Per er prøvefigurant den 26. maj – backup er Hans Skåning.
Kenneth er prøvefigurant den 23. juni – backup er Per.

Holdene generelt
Det kører godt på holdene. Intet specielt at bemærke.

Dato for trænermøde
7. maj 2013, kl. 19.30 efter familieholdstræning.

Arrangementsplan 2013

Kredsmatch mod Kreds 5 Hillerød
Bliver først til efteråret, da begge kredse har mange arrangementer i forårssæsonen.

Sommerudflugt
Arrangement hvor vi går en tur og derefter spiser frokost sammen et sted. Det kan f.eks. være ved 
Furesø bad eller Jægerhytten i Holte. Det skal være et sted hvor der er både et godt sted at gå og 
plads til at parkere en del biler ved restauranten.
Vi kan evt. gøre det som sommerafslutning.

Uofficielt DM i agility for schæferhunde og Rallykonkurrence for schæferhunde
Er dette noget vi skal gøre igen i år? Lisbeth spørger Iris om hun har gjort sig nogle tanker om at 
holde det i år. Begge dele samtidig bliver for meget, så afhængig af antallet af tilmeldte skal vi have 
delt det op.

Hundesvømning 21/4
Opslag er lavet.

Hundens dag på bakken 9/5
Lisbeth er tovholder – opslag kommer.

Færdselstur på Frilandsmuseet 12/5
Lisbeth er tovholder – opslag kommer.

Alle prøver inkl. SPH 26/5
Sus og Marianne er prøveledere.
Lene Carlson er dommer.



Færdselsprøve 31/5
Linda Wind og Lisbeth er prøveledere.
Lene Carlson er dommer.

Kurser
Kassetræning med Anders Hummel
Er arrangeret til 9. juni og 21. juli. Der er plads til 10 med hund.
Janni har lavet opslag.
Det koster 300 kr. at deltage med hund og 100 kr. uden hund. Trænerne får betalt deltagelse uden 
hund – skal de have hund med, betaler de selv differencen.
Det er for alle der går på hold – der er ikke krav om prøveambitioner, alle vil kunne få noget ud af 
træningen.
Vi snakker med trænerne på trænermødet om hvem de vil have med på træningen.
Fordelingen af dem, der kan have hund med bliver følgende:

o Familiehold: 2
o IPO: 2
o Basis1 + 2 + ABC: 3 
o Hvalpe: 3

Hvis én kan optage det på video, vil det være godt at få det optaget.

Øvrige kurser
Michael der er figurantføl har ønsket sig at få et grundkursus for at kunne komme videre til andre 
kurser. 
Sus mangler også grundkursus.
Janni har talt med Berith Andersen der står som instruktør hos hovedklubben. I kreds 61 (Lynge) 
hvor Berith hører til har de også et par stykker der mangler kurset. Janni undersøger om vi kan få 
lov til at lave et grundkursus, efter gamle regler med et enkelt aftenkursus.

Diverse
Børneattester
For alle trænere der har børn/unge under 15 år på holdet skal der indhentes en børneattest. 
Efterhånden skal det implementeres så vi indhenter det på samtlige trænere og figuranter. Dette er 
op til bestyrelsen at få gjort.

Vi kan evt. tage den med til trænermødet.

Danmarks hunde fra kredsen
Tre hunde/førere fra kredsen har fået overrakt pokaler for Danmarks hund.
Janni ser om hun har billeder der kan komme på hjemmesiden.

Nye regler for årets hund
Vi afventer hvad beslutningen bliver i hovedklubben.



Artikel om kreds 55 i schæferhunden
Lisbeth skal lave en artikel om kreds 55 til schæferhunden. Den er ikke udarbejdet endnu – men er 
under ”udtænkning”.

C-programmet for ”dummies”
Annette har spurgt om ikke det er muligt at lave en kort forklaring på hvad prøveprogrammet for C 
indeholder – sådan at nye hundeførere kan få et indblik i det uden at gå i dybden.
Janni prøver at lave et udkast.

Eventuelt

Kursus med Martin Knudsen
Er det muligt at beslaglægge pladsen til et privat kursus med Martin Knudsen. Janni venter på en 
tilbagemelding fra bestyrelsen på om hun kan ”få” pladsen den 29. og 30. maj.
Lisbeth tager det med til bestyrelsesmødet og får taget en beslutning om hvilke regler der skal 
gælde.

Agility-klubmesterskab 15. juni
Skal der bestilles dommer udefra eller skal vi lokke Ole til at dømme? Ole vil gerne, så det tager vi 
imod.

Næste møde: 3. juni 2013, kl. 18.00


