
Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013

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

Nyt fra bestyrelsen:

Belægningen skal tages af parkeringspladsen og bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud på både det 
og den nye belægning.

Der er arbejdsdag den 8. juni.

Intet nyt om flyvestationen – vi venter på at finde ud af hvem vi ender med at skulle ansøge.

Træning:

Opfølgning trænermøde 7/5

Referat på trapperne.

Trænerbemanding i efterårssæsonen/evt. ny holdsætning

Der er en del trænere der stopper, så vi mangler trænere.

IPO-holdet er Robert blevet spurgt, om han vil træne næste sæson. Han er gået i tænkeboks, så vi venter i  
spænding på resultatet.

Hvem er ellers emner:

- Dorthe måske til ABC-holdet – Jannie spørger.

- Poul Færgemann måske sammen med Annette på basis1 – Marianne spørger.

- Niels Broberg vil gerne være trænerføl.

Opfølgning hvalpetræf i kr. 82 Karlebo 1/6

Der var to tilmeldte fra kreds 55 der ikke dukkede op. Marianne tager fat i dem, næste gang hun ser dem. 

Det var et hyggeligt arrangement i dejligt vejr og hunde og førere fik øvet samarbejde.

Rundt om holdene

På IPO-holdet har der været fremgang i C-arbejdet, de sidste gange.

Ellers ikke noget nyt i forhold til status fra trænermødet.



Prøvemønstring – figurant

Per er blevet mønstret for to år mere.

Thomas skal op senere på året.

Forslag fra hvalpeholdsdeltager (mail tilsendt)

Hvalpetrænerne har tilbagemeldingerne i baghovedet og vi skal alle tænke lidt over hvordan vi modtager 
nye i kredsen.

Ringtræning

Hvis der er nogle der gerne vil lave ringtræning vil Michael gerne stå for det. Marianne sender nyhedsbrev 
ud om det.

Hvilken dag skal vi vælge? Om lørdagen i sommerferien

Opfølgning – arrangementer april – 2. juni

Hundesvømning 21/4

Der var 14 hunde inkl. arrangørernes – det var lidt knebent med at få fyldt pladserne ud.

Som sædvanligt et fint arrangement.

Hundens dag på Bakken 9/5

Der var kun tre hunde med, det er en rigtig god dag med mange gode udfordringer, så mange hunde ville få 
meget ud af det.

Færdselstur på Frilandsmuseet 12/5

10 hunde og deres familier var med.

Alle prøver inkl. SPH 26/5

Sus’ debut som prøveleder og det gik rigtigt fint – en god dag med god stemning. 

Stort set halvdelen dumpede, det var ærgerligt, men det havde ikke noget med arrangementet at gøre



En anden gang er det en god idé at give prøvelederen et lille kursus i udfyldelse af diverse formularer og 
hæfter.

Vi skal også være bedre til at kommunikere omkring sporene – der skal være én der står for hvor sporene 
skal ligge.

Færdselsprøve 31/5

Alle seks tilmeldte bestod. 

Færdselstur til Dyrehaven og på Bakken 2/6

Der var 9 med på tur. Alle klarede alle strabadserne fint, og det var en kanon dag.

Arrangementsplan 2013:

Agility ”klubmesterskab” 15/6

Lisbeth skriver mail ud til agilityholdet om arrangementet. Tilmelding foregår via mail til Lisbeth.

Ole er dommer.

Sommerudflugt/sommerafslutning 22/6

Vi havde snakket om at lave udflugt med picnic. Det bliver nok lidt svært da hvalpene ikke kan gå så langt.

Andre forslag:

Konkurrence hvor man kan være sammen om det.

Poster hvor førerne skal løse opgaver.

Tipskupon over hvad der er sket i klubben i løbet af året.

Drengene mod pigerne.

Vi brygger lidt på den hver især.

Alle prøver23/6? Sporareal mangler

Ole med Messi der går på familieholdet bor ved siden af et græs/mark-areal ved Paltholmvej – Michael 
spørger hvem der ejer det og så finder vi ud af, om vi kan låne det til prøve.

Indskrivning 6/8



Vi er nødt til at få holdsammensætningen på plads før vi planlægger dette.

Mix-match 14/9

Dette planlægger vi efter sommerferien. Vi tager samme rute og laver lidt om på posterne.

Dato for UHP (pt. 5 tilmeldte)

Det skal være inden sommerferien. Jeanette har fem fra kredsen i Kalundborg der gerne vil køre med.

Vi spørger René om hvilken dag han kan i den sidste uge i juni – dette gør Michael og så finder vi ud af 
resten efterfølgende.

Kredsmatch mod kreds 5 Hillerød

Vi lader Hillerød komme ud af busken hvis de vil have der bliver et arrangement, da vi har så meget i  
forvejen.

DM i agility og rally

Lisbeth har talt med Iris, der gerne vil prøve at holde det en gang mere. Det skal i så fald være i starten af 
oktober – f.eks. søndag den 6.

Iris vil gerne have det bliver efter almindelige agilityregler (ikke softagility). Vi har dog ikke alle redskaber til  
den almindelige agility, så det bliver måske en kombi. Vi får en yderligere tilbagemelding fra Iris, når hun 
har spurgt sig for i sin egen kreds.

Kurser:

Kassetræningskursus med Anders Hummel

Janni har ikke fået fyldt holdet op, så der er stadig pladser. Janni hængte opslaget op og Marianne sender 
også ud i nyhedsbrev.

Diverse:

Børneattester

Når vi har fået attesterne og set på dem skal de destrueres. så ingen ligger inde med dem.

Artikler om kreds 55 i schæferhunden

Vi har fået god reklame for udfordringsinitiativet i to artikler.



C-træning for ”dummies”

Janni har problemer med at få kopieret siden med vejledning fra prøvevejledningen. Pernille prøver at få 
”taget et billede af det” og sender det til Jannie.

Kredsens målsætninger

Punktet udsættes indtil vi har planlagt næste sæson.

Nye tiltag på hjemmesiden

Der er kommet lidt flere muligheder på hjemmesiden med nye blanketter og en liste over hvem der er 
tilmeldt til de enkelte prøver.

Rally

Er der nogle der bruger banen – det tager lang tid at sætte banen op. Fremover bliver den sat op når 
Lisbeth har energi til det, det vil sige formentlig i friugen. Vi er også velkomne til selv at sætte den op hvis vi  
vil bruge den.

Næste møde:

Tirsdag den 30. juli 2013 – hvor vi planlægger mixmatch.


