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Deltagere:  Pernille Dohlmann, Lisbeth Pedersen, Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-

Nielsen, Michael Nielsen og Moby. 

Afbud: Michelle Sønderbæk 

Referent:   Pernille Dohlmann 

 

 

 Evaluering: 

Avlskåring 

Frilandsmuseet 

Prøve 28/4 

Hundens dag på Bakken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trænersituationen 2015/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sommerafslutning – flyttes? 

 

 

 Færdselstræning – opdeling 

 

 

 

 

 Trænermøde (har vi input) 

 

 

 

Avlskåring: Gik godt, alle vidste hvad de 

skulle lave og tog bare fat. 

Eneste problem er parkeringen, vi skulle have 

husket at advare naboerne om at der var 

arrangement, så de ved der kommer nogle 

biler og mennesker. 

Arrangementet blev holdt inden for vores 

sædvanlige tid. 

 

Frilandsmuseet: 12½ hunde med familier 

havde en super dag. Vi mødtes udenfor da de 

først åbner kl. 10, men holdt os ved muren så 

ikke vi stod midt i det hele. Det fungerede 

meget godt. 

 

Prøve 28/4: Fem hunde til prøve og fire bestod. 

Prøvelederen ville godt have haft lidt mere 

styr på det, men havde hjælpere der klarede 

det. 

 

Hundens dag på bakken: Syv hunde deltog.  

Der er ikke så langt at gå, så der kunne godt 

have været hvalpe med. 

 

Diskussion af hvordan vi kan fordele holdene 

mere optimalt – følgende forslag kom op; 

- Kan vi lave to IPO-hold 

- Dele ABC holdet i to efter 

erfaringsniveau 

- DSV-holdet, hvem kan/skal gå der 

- Hvem skal i så fald træne alle de hold 

- Vi må sætte nogle målbare krav op for 

hvornår man kan/skal gå på de 

forskellige hold 

 

Er flyttet til søndag den 28. juni, da der er skue 

om lørdagen. 

 

Den planlagte opdeling fungerede ikke, så 

fremadrettet skal det op til prøven kun være 

for dem der faktisk skal til prøve. Træningen i 

byen kan alle dog godt være med til. 

  



 

 Info om naborunde 

 

 

 

 

 

 

 Træning uden for tiden 

 

 

 

 

 

 Kursus m/Karen Munck 

 

 

 

 

 Figurantkursus m/Martin Knudsen 

 

 

 

 

 Kommende arrangementer 

Prøve – 31/5 

Dyrehavetur - 14/6 

AG-mesterskab – 20/6 

Færdselsprøve – 21/6 

Sommerafslutning – 28/6 

 

 

Vi skal være enige om hvad vi siger til 

”kunderne”. Hvad er kravene til de enkelte 

hold og hvad bliver der meldt ud af krav. 

 

Lisbeth og Janni har været rundt til de 

nærmeste naboer og høre hvad de synes vi 

skal gøre bedre/anderledes. Vi fik mange gode 

input og blev taget godt imod. Lisbeth har 

lavet et lille referat af ”runden” så vi kan 

huske hvad vi har fået at vide. 

 

Der må ikke foregå organiseret træning 

udenfor træningstiderne. Bestyrelsen tager det 

op på næste møde, så vi kan prøve at definere 

mere præcist hvad organiseret træning er. 

 

Der skal bestilles lokale, men Lisbeth har ikke 

kunnet booke før kommunen er færdig med 

deres opgradering af hjemmesiden. Lokale kan 

først bookes i uge 22. 

 

Der er blevet bevilget et kursus for 

figuranterne med Martin Knudsen som 

instruktør. Kredsen betaler for kurset. Janni 

har bedt Martin om oplæg til datoer og venter 

på tilbagemelding. 

 

Prøve 31/5: Der er pt. tre tilmeldt.  

Prøveleder bliver Herdis, med assistance til alt 

det praktiske af Janni og Lisbeth. 

Thomas er figurant. 

Dommer er Gunner Jensen. 

Sporareal er vårsæd. 

 

Dyrehavetur og agilitymesterskab:  

Lisbeth laver opslag når vi nærmer os. 

 

Færdselsprøve og sommerafslutning: 

Der er lang tid til, så det tager vi senere. 

 

Eventuelt: P-pladsen: Der skal snart laves noget ved alle 

de huller der er. Det bedste vil være at skrabe 

den over så den bliver jævn og derefter lægge 

et lag mere på. 

 

Møde med Jacob Hermansen: Lisbeth og Janni 

arrangerer møde. Vi er nødt til at vide noget 

om hvad der skal ske med os, så vi ved 

hvordan vi skal gå videre. 

 

Hvidovre open 12/9: 

Skal vi melde os samlet til så vi kan få dannet 

nogle hold ud fra hvem der vil være med. 

Lisbeth laver et opslag hvor man kan skrive 



sig på. Bestyrelsen tager op på næste møde om 

kredsen vil betale prøvegebyret eller i hvert 

fald give en t-shirt med kreds 55 - logo. 

 


