
Referat af Kredsudvalgsmøde 4. juli 2017, kl. 17 

 

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

Dohlmann 

Referent: Pernille Dohlmann 

 

Træningsplan 2017/2 

Vi skal have fundet trænere til der hvor Annette og Niels går fra. 

Når vi har fundet trænerne, ser det ud til at det går op med antal holddeltagere. 

Små hvalpe: Uændret tid og trænerstab (Stig, Britta og Herdis). 

Store hvalpe: Linda, uændret tid (samtidig med små hvalpe). Der kommer nok ikke så mange på 

holdet.  

Basis:  Vi mangler træner her – så tiden vil komme an på de(n) der bliver træner(e) på holdet. 

AB: Uændret tid og trænerstab (Pi og Laila). 

ABC: Uændret tid og trænerstab (Anne og Anders). 

IPO: Marianne vil gerne fortsætte og der bliver opkrævet 100 kr. ekstra per deltager. Betalingen skal 

være på plads før holdet starter. Tidspunkt fastholdes. 

Vi skal sørge for at der er figurant på holdet. Ikke nødvendigvis hver gang, men ofte. Vi har stadig 

noget tilbage af den bevilling, vi fik til det. 

Færdselsholdet: Herdis træner dem med hjælp fra Vibeke. Janni har allerede spurgt Peter 

Gammelgaard om han har lyst til at komme og dømme vores prøve den 29/10. 

Dorthe laver skemaet med fordelingen på holdene, så vi kan få den ud sammen med referatet. 

Janni spøger Klaus om han vil tilbage som træner i efterårssæsonen.  

Når Janni sender træningsplanen ud, skriver hun at vi aftaler indbyrdes, hvilke hold der er hvor på 

banen om lørdagen. 

 

Trænermøde: 

Den Røde Tråd – arket er ikke færdigt i sin nuværende tilstand. Men vi fik på trænermødet nogle 

input på at arbejde videre med. Kredsudvalget færdigudfylder det, med hvordan vi ser holdene og så 

kan vi rette, hvis der er andre holdninger fra trænerne/holdene. 

 

Grusbane med lys - er det i gang? 

Stig har talt med kommunen om de to grusparkeringer med lys der er i Farum, men vi har ikke fået 

en afklaring endnu.  



 

Skilte på låger 

Vi savner dem - de er i gang med at blive lavet. Bestyrelsen (Britta og Stig) står for dette. 

 

Ringtræning i kredsen 

Mandag aften - det er rigtig god træning. René gør det på en anderledes måde og der bliver både 

spurtet rundt og søgt efter hundeførere.  

Vi skal også spørge til om der bliver ringtræning i ridehallen til vinter. Vil Vibe og Vibeke stadig sørge 

for dette?  

 

Workshop i hovedklubben 

Laila og Janni har været til workshop i hovedklubben, hvor vi skulle finde ud af hvad vi gør med 

kredsene i fremtiden. Der var 16 kredse repræsenteret. 

Der blev lavet et udvalg på tre personer der skal få sat initiativerne i søen. Men det bliver måske ikke 

så meget vi i kreds 55 kan bruge, det handlede meget om kredse der ikke fungerer og hvordan man 

kan få dem til det. 

Rigtigt godt initiativ dog – hvor vi måske i stedet kan byde ind med, hvordan en kreds kan fungere. 

 

Evt: 

Vi mangler en fest! Tidligere har bestyrelse, trænere og kredsudvalg været ude at bowle eller spille 

minigolf og hygget os sammen, det burde vi gøre igen. Hermed opfordring til bestyrelsen om at 

arrangere det 😊 

 

Sportræning 

Marianne vil gerne lave sportræning på en fast ugedag – det vil vi benytte os af hvis tilbuddet stadig 

gælder. 

Så kan vi have en fast dag med Marianne og ekstra dage med Gitte, når hun slår det op. 

 

Har vi figuranter til næste sæson? 

Vi har ikke hørt andet end at alle fortsætter, så vi kan køre videre med torsdagstræning. 

 

Mødet sluttede omkring kl. 19.30 med at vi alle tog hjem for at spise. Vi havde klaret mødet 

udelukkende på vand fra køleskabet, så vi glæder os til næste møde hvor vi har dobbelt budget at 

gøre godt med. 


