REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. JULI 2016
Referent:
Deltagere:

Pernille Dohlmann
Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen, Dorthe Sørensen,
Pernille Dohlmann

Afbud: Michael Nielsen


Evaluering trænermøde

Godt fremmøde hvor alle hold var
repræsenteret.



Evaluering af prøver 30. april og 13. juli
+ færdselsprøve

Prøve 30. april: Fem var oppe, tre fra egen
kreds. To bestod.
FP: Syv var oppe med Gogo som figuranthund.
Alle bestod.
Prøve 13. juli: Fem fra egen kreds og en fra
anden kreds gik op – fem bestod. Der var ikke
så mange fra prøveholdene der gik op.



Evaluering AG-mesterskaber

Hyggelig aften, men banen var nok blevet lidt
for svær. Næste år må sværhedsgraden godt
være lidt mindre, så vi ikke tager modet fra
nogle.



Evaluering Skue – d. 2. juli 2016 /
Dommer og skueplads.

Ærgerligt at det ikke blev til noget men hatten
af for at arrangørerne aflyser, når det ikke
kunne blive som det var meldt ud.



Træningsplaner

Der var i sidste sæson lavet et hul lørdag til
dem der ikke går på hold.
Store hvalpe:
Niels vil stadig gerne træne holdet, Annette vil
gerne stoppe hvis muligt.
Klaus har udtrykt interesse for store hvalpe og
tager holdet sammen med Niels.
Basishold:
Annette og Niels tager dette hold
AB:
Klaus og Pi må bestemme hvad tid de vil træne.
ABC:
Anne tager holdet alene.
Rykket til 10.45 – 12.00.
Familiehold:
Stig og Jan fortsætter og de træner onsdag i
sommerperioden og søndag vinter.
DSV, hygge og Agility: Kører videre som

hidtil.
Sportræning: Gitte har på et tidspunkt tilbudt
at lave noget sportræning, vi prøver at se om
det kan komme op og stå nu. Janni skriver til
Gitte.
Ringtræning: Vibeke G. og Vibe vil gerne stå
for ringtræning men vi mangler én til at stå for
undervisningen.


Ipo – holdet

IPO:
Herdis har talt med Elsebeth som ville tale med
en potentiel træner, om hun er interesseret i at
træne, og hvad hun i givet fald skal have for
det. Janni skriver og spørger.
Vil hun have holdet, kan hun selv bestemme
hvornår det skal være.
Mht. figurant skal vi så også finde én, hvis der
bliver et hold. Vi spørger Michael om han vil
hjælpe.
Efter mødet er det blevet afklaret at IPO-holdet
får Marianne Kørbing som træner og Dorte er
tovholdet.



Hvalpetræf i kreds 82

Der var mange med og der var flest fra vores
kreds. Det var mixmatch for hvalpe og det var
en rigtig hyggelig dag.
Næste år skal det være hos os.



Lydighedskursus til Klaus

Klaus har bedt om at komme på to kurser som
hovedklubben har listet på hjemmesiden.
Janni giver besked om at det er ok.



Pladssituationen om lørdagen

Vi kan evt. dele pladsen op i nogle felter og de
enkelte hold skriver sig så på hvor de gerne vil
være på pladsen. Så ved andre hundeførere
også hvor de kan gå uden at genere holdene.
Og så skal det meldes ud til hele kredsen og
specielt dem der har pladskort, så de ved hvad
de har at rette sig efter.



Indskrivning den 3. august kl. 18 - 20

De der kan kommer og skriver ind, og eller gør
vi som vi plejer. Janni sikrer sig at Stig laver
lister.

Eventuelt:


Resultater på Facebook

Vi skal tænke over hvad vi lægger på Facebook,
da det er et offentligt forum.



Svømning 

Der er ikke planlagt nogle datoer endnu. Vi
tager det op igen efter ferien. Vi prøver at gøre
det en af de første søndage i træningssæsonen.
Herdis og Janni planlægger.

