
Kredsudvalgsmøde den 19. april 2016 

 

Deltagere: Janni Ysbæk-Nielsen, Herdis Aagaard Petersen, Dorthe Sørensen, Stig Christensen, Pernille 

Dohlmann 

Referent: Pernille Dohlmann 

 

Stig deltager på mødet som repræsentant for bestyrelsen. 

 

Evaluering af indskrivning 

Der var ikke helt så mange som vanligt på dagen, men vi har stort set de samme antal deltagere på holdene 

(bortset fra IPO). 

 

Hvalpetur på Strøget 

22 deltagere fra to kredse (kreds 3 og 55) og det var rigtigt hyggeligt og god reklame da vi blev fotograferet 

i lange baner af både Københavnere og turister. De hvalpe der var med var bare på. Det var smadder 

ærgerligt, at de små hvalpe ikke var med. Det var en succes så det kommer nok til at ske igen, 

sandsynligvis til efteråret. 

Lena har lavet et indlæg til Schæferhundeklubben. 

 

Trænermøde 

I uge 21 eller 22 – tirsdag den 24. maj eller mandag den 30. maj. Pernille skriver og spørger hvad der er 

flest der kan (tilføjelse efter mødet: Der er bestyrelsesmøde den 30. så det bliver den 24). 

 

Prøve 30/4 

Pt. fem tilmeldte – to fra egen kreds. Tre udefra er store prøver. 

Måske skal vi tilbyde IPO-delprøver for at få flere til at tilmelde. 

Vi skal finde prøveleder og sporareal. 

 

Prøveledertjansen deler Herdis og Janni. Dorthe er med på sidelinjen for at komme ind i det igen. 

Stig sætter Dorthe på distributionslisten med tilmeldingerne. 

Dorthe har måske kontakt til Mikkel i kreds 3, hvor vi kan låne areal. 

Janni spørger først Robert om han har et areal vi kan låne, ellers prøver Dorthe hvad hun kan finde ud af. 

I sidste udvej kan vi spørge Pia om vi kan låne ”hendes” areal. 

 

Herdis spørger Tage generelt om han stadig har areal vi kan låne. 

 

I øvrigt siger Tage at pistolerne ikke er gode og at vi skal købe nogle nye. Vi spørger Per om ikke han vil 

spørge Tage, hvad det er vi skal købe for at have nogle der virker hver gang. 

 

Tak til Michelle og velkommen til Dorthe 

Michelle Sønderbæk har meldt sig ud af udvalget - vi siger tak for indsatsen. 

Og velkommen til Dorthe Sørensen der er kommet med i udvalget. 
  



 

Skue 

Dommere er på plads, det bliver René Jørgensen og Michael Lundbye. 

Stedet bliver Lyngholmskolen (lige hvor Lisbeth og Ole boede). Stig, Klaus og Michael tager ud sammen 

med kommunen og ser på stedet. 

 

De vil efterfølgende gerne nedsætte et skueudvalg bestående af kredsudvalget, Klaus, Stig og hvem der 

eller kan/skal være med. 

 

Vi skal have fat i en masse der gerne vil hjælpe og vi skal have de tilladelser der skal til. Klaus har bedt 

om ikke vi må få den drejebog de bruger i Kreds 6. da det er rigtigt mange år siden vi sidst holdt et stort 

skue. 

 

Efter ”udflugten” på mandag laver de en sammenfatning om hvad der er fundet ud af og derefter bliver 

skueudvalget sammensat. 

 

Pernille prøver at grave i gemmerne og ser hvad der ligger af tjeklister fra sidste skue og hvis andre har 

noget der kan bruges så send det gerne til Klaus eller Stig. 

 

UHP 

Lene kan godt den 11. maj, så der bliver det. 

Janni melder den til hovedklubben. 

Medmindre der er nogle der kan finde en anden rute bruger vi den vi plejer. Hvis nogle har tid og lyst til at 

finde en rute hvor hundene ikke skal løbe så meget på asfalt, er den meget velkommen. 

 

Grundkursus til Pi 

Der er ét den 28. maj, så der kan Pi bare tilmelde sig. 

 

Mangler Nicolai Stadtler og Michael Overgaard også grundkursus? Janni skriver til dem og spørger. 

 

Ellers er trænerne godt klædt på efterhånden og har været igennem stort set samtlige kurser. 

Janni og Herdis har været til opfølgende hvalpekursus. 

 

Bestyrelsen er ved at lave ”Gældende bestemmelser” for kreds 55, så der blandt andet bliver ens regler 

for alle om hvad der bliver betalt af kredsen i forbindelse med kurser. Stig sender den nuværende version 

til kredsudvalget så vi kan lave gennemlæsning af den og komme med tilbagemeldinger/idéer. 

 

Pladssituation lørdag 

Stort set alle der har pladskort kommer først kl. 11, så den 1½ time der er blevet lavet med plads, bliver 

ikke rigtigt brugt i praksis. Så længe vi tager hensyn og træner i grupper på holdene er der ikke et problem. 

Vi spørger på trænermødet om der er behov for ændringer. 
  



 

SPH 

Robert har spurgt Janni om vi helt har droppet at holde SPH. Robert vil gerne stadig være med til at 

arrangere og nu har vi selv nogle der gerne vil stille op så vi kan godt fortsætte. 

Det er ikke længere udtagelse i SPH1, så det er i stedet en ”almindelig” prøvedag med SPH1.  

Janni skriver til Robert at vi skal finde en dato og om han har et forslag til bedste tidspunkt. 

 

Sportræning med Gitte 

Gitte har spurgt om vi kunne være interesserede i at have noget sportræning. På den måde at man kan 

komme på sporet og så vil Gitte være der og hjælpe. 

 

Vi siger til Gitte at det lyder som en rigtig god ting, så Janni beder Gitte melde ind med hvad rammerne 

skal være og om det skal koste noget. Hvilket tidsrum, skal der meldes til, skal det koste noget, kan Gitte 

binde sig til et fast tidspunkt? Måske skal vi starte med at lave det sådan at man bare møder op og hvis 

der skal være mere faste rammer kan det blive efter sommer. 

 

Svømning i Taastrup 

Herdis og Janni finder en dato hvor der er plads i kalenderen.   

 

Hundens dag på Bakken 

Det plejede Lisbeth at stå for - det er den 5. maj (Kristi Himmelfartsdag). Vi kan skrive på både Facebook 

og hjemmesiden at arrangementet er der og hvis nogle vil deltage så skriv hvor og hvad tid man mødes. 

 

Evt.: 

Vi skal have klubmesterskab i agility – og det ligger en tirsdag (21/6). Hvis vi skal have Ole og Lisbeth over 

som dommere skal det næsten være en lørdag i stedet for. Kan vi lave det den 25. juni samtidig med 

sommerafslutningen. 

Så kan vi evt. lave banen foran klubhuset og en prøvebane til andre i ”hullet”. 

Herdis spørger fynboerne, om de har en dato de kan. 

 

Bedømmelsesdag 

Vi kan lave en dag hvor der er en dommer der laver en beskrivelse af hundene til efteråret. Så kan alle 

dem der ikke normalt går på skue få en bedømmelse af deres hunde (som indslaget ”hr. og fru Jensen” på 

HAS for et par år siden). 

 

Lister fra hovedklubben 

Vil kredsudvalget have besked om når der er nogle der melder sig ud af hovedklubben? Stig opdaterer 

løbende databasen på hjemmesiden, men vi vil gerne have det tilsendt også. 

 

 


