
Referat fra kredsudvalgsmøde den 20. december 2016 

 

Til stede: Janni Ysbæk-Nielsen, Dorthe Sørensen, Herdis Aagaard Petersen og Pernille Dohlmann 

Referent: Pernille Dohlmann 

 

Det vigtigste formål med mødet er at få trænings- og arrangementsplanerne for 1. halvår 2017 mest 

muligt på plads. 

 

Evaluering af trænermøde 

Godt møde med positiv stemning. Vi fik vendt en masse ting på en god måde. 

Vi starter med at tage alle redskaberne frem når sæsonen starter, så alle kan se hvad der er. 

Vi kan overveje at det låne ud til medlemmer, hvis nogle har et behov. I så fald sættes en liste op i 

klubhuset med hvem der har de forskellige ting – og det er så den enkelte, der har ansvaret for at 

det bliver leveret tilbage. 

Organiseret sportræning 
Forslag om at lave en dag, så der er nogle på marken på bestemte tidspunkter til at hjælpe. 
Gitte har også tilbudt at lave noget sportræning, så det hører vi hende, om vi skal til at få sat i gang. 
Janni har spurgt Gitte og vi tager det op i den nye sæson. 
 

Seminar 

Hvis vi beslutter at holde sådant et skal vi være opmærksomme på at vi ikke bliver enige om hvordan 

vi træner hund, da der findes mange måder at gøre tingene på. Men vi kan godt tale om hvordan vi 

hver især gør og blive enige om de store træk og om hvad hundene helst skal kunne, før de kommer 

videre til næste hold. 

Dette kan vi måske klare med en aften. 

 

Evaluering af kredsmesterskab og FP 

Det fungerede fint at vi tog b-prøverne ind sammen med FP. 

Kredsmesterskab prøver gik fint. 

Kredsmesterskab i agility gik også fint. Britta og Herdis byggede selv banerne og det virkede godt. 

 

Juleafslutningen 

Det var igen en sjov og hyggelig dag, hvor vi fik hygget på tværs. 

 

 



Træningsplan 

Dorthe skriver ind i regneark, hvem der skal på hvilke hold. 

Hvad skal der til for at komme på IPO-holdet: 

Holdet starter formentlig den 27/3 og så er der plads til 12 træningsmandage hvis vi fortsætter til 

slut juni. Til indskrivningen siger vi til folk der gerne vil melde til IPO-holdet at de kommer på 

kandidatlisten og hører mere senere om plads, tid og pris. På det tidspunkt kan de så tage endeligt 

stilling til om de vil deltage. 

Inden indskrivningen skal vi have lavet en ”tjekliste” for deltagelse på holdet. Hundens alder, niveau, 

målsætning,  

For store hvalpe spørger vi Linda om hun vil hjælpe Niels – der bliver formentlig kun 5-6 stk. på 

holdet. 

For AB-holdet mangler vi en makker til Pi, så hun ikke skal stå alene. Vi kan blive nødt til at starte 

sæsonen op på den måde og så må vi tage en status kort inde i sæsonen om Pi kan holde til det. Der 

må maks. være otte på holdet i så fald. 

Vi satser på at holde et trænermøde i uge 10, for at samle op på hvordan det hænger sammen. 

Juletur 

Er sendt ud, bliver det samme sted som sidste år. 

Nytårstur 

Vi kan gå i Fredtoften ved Holte (ved siden af Barthahus). Der er fin mulighed for parkering. Turen 

tager ca. en time og Herdis fører an. Der er mulighed for at de små hvalpe kan dreje fra tidligere end 

resten. Janni laver opslag. 

Årets hund 

Hvad er reglen for hunde der bliver 18 måneder i løbet af året. Bliver deres point overført eller 

starter de forfra? Stig har ændret det som hovedklubben, da vi skriver at vi følger deres regler. 

Indskrivning 

Stig laver holdlister og Dorthe laver ark med hvem vi forventer skal gå på de enkelte hold. 

Generalforsamling 

Vi skal have lavet en beretning – måske kan vi lave en lidt mindre udgave, så ikke det bliver så stor 

en opgave. 

Arrangementsplanen 

Vi prøver at lave prøver hen mod sæsonslut – og hvis der er behov for flere undervejs arrangerer vi 

dem ad hoc. Dette gælder også for avlskåring. 

Husk at FP og UHP skal være SV-dommere (Lene, Peter L, Mikkel, Gunner). 

Sæsonslut 24. juni 2017 

Prøver uden SPH 10. juni – Vi spørger Lene Carlson eller Peter Gammelgaard 



FP 12 – 28. maj – vi spørger Peter Larsen eller Lene Carlson 

SPH-prøver laver vi som ad hoc, hvis vi har behov. 

Agility klubmesterskab – 20. juni 

Hvalpetræf (det er vores tur til at arrangere) – 27. maj 

DKK-skue på Bakken – 25. maj (Kristi Himmelfartsdag). Denne skal der bare orienteres om, vi gør ikke 

andet i den forbindelse. 

Gåtur i dyrehaven med efterfølgende tur på Bakken – 7. maj  

Indskrivning efterår – 9. august 

Stegt flæsk-dag på Bakken – 20. august 

Sæsonstart 12. august 

Kredsmesterskab uden SPH – 11.-12. november, Gunner Jensen 

Kredsmesterskab agility – 4. november 

Færdselsprøve, 29. oktober – Lene Carlson 

Juleafslutning – 2. december 

Ringtræning – start 3. december 

Juletur 24. december 

Hundens dag i Tivoli – 10. september (?) 


