
 

DAGSORDEN - KREDSUDVALGSMØDE – 3. oktober 2018 
 

Referent:    Pernille Dohlmann 

Deltagere:  Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen, Linda Wind, Pernille 

Dohlmann 

Deltager fra bestyrelsen: Ingen 

Afbud:   Ingen 

 

 

• FP, deltagere  

 

 

 

• Hvalpetræf aflyst af Hillerød - 

(evaluering, klar til næste år) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prøve den 20. oktober – prøveleder, 

areal 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nosework kursus 

 

 

 

• Sporkursus med René Ortkjær 23. – 25. 

november. Hvordan fordeler vi? 

 

 

 

 

 

• Fællesmøde d. 24/10 kl. 18.30 

 

 

 

• Emner til fællesmøde 

  

 

 

 

 

Tom, Yvonne, Gethe og Kim skal måske til 

prøve. 

Henrik og Pia er klar og skal op. 

 

Hillerød skulle have holdt det i år, men det blev 

desværre aflyst pga. manglende opbakning i 

Hillerød. 

Vi kan til foråret prøve at spørge kreds 3 – 

Ballerup om de er interessede i at være med i 

stedet til næste år sammen med os og kreds 82 - 

Karlebo. 

 

Vi vil gerne holde fast i arrangementet. 

 

Prøveleder: Vi spørger Vibeke om hun kan 

være det hvis udvalget laver alle de 

forberedende øvelser. 

Vi kan måske godt være på Trevangsvej. Janni 

spørger om vi ellers kan være ved Vibeke/Per 

eller Pia. 

Figurant: Janni finder én afhængig af om de 

skal til prøve. 

Sporlægger: Janni spørger Per. 

 

Laila og Anne Jane er ved at finde ud af 

hvordan det skal holdes. Det bliver formentlig 

en blanding af teori og praksis. 

 

Kurset bliver holdt i samarbejde med kreds 82. 

Janni prøver at lave en opstilling over hvilke af 

trænerne der skal med inkl. hund og hvem der 

vil være med uden hund fra os. 

Så må kreds 82 melde ind hvem de har. 

Vi fordeler det ligeligt mellem kredsene. 

 

Bestyrelsen har foreslået fællesmøde denne 

dag. Janni skriver til Anne at det er ok, dog kan 

Pernille ikke deltage. 

 

Hvis vi kommer på emner til mødet skal vi 

melde dem ind til Janni. 

 

 

 



• Tak til Dorthe og hvem skal vi have 

med som ny 😉  

 

 

 

 

• Dato for agility-kredsmesterskab 

 

Dorthe har desværre ønsket at udtræde af 

udvalget – vi siger stort tak for indsatsen. 

 

Vi diskuterede forskellige emner til erstatning 

og spørger én af dem til at starte med. 

 

Det bliver lørdag den 3. november. 

Eventuelt:  

Vi skal have et trænermøde i efteråret. Forslag 

til dato kan evt. findes på fællesmøde. 

 

Kredsmesterskab – prøver tager vi når vi har 

overstået prøven den 20. oktober. 

 

Hovedklubben har meldt ud at vi skal sende 

ønsker til arrangementsdage inden den 15. 

oktober. Det har ikke noget med vores prøver 

at gøre, det er f.eks. skuer der har noget med 

alle at gøre. 

 

Triatlon med hund var en succes som burde 

gentages. 

Hvis vi skal holde triatlon med hund næste år i 

kredsregi skal vi vide mere om hvem der står 

for det, hvad det kræver og hvad det koster. 

Janni taler med Tina og så tager vi det op på 

fællesmødet. 

 

Bhu – emner diskuteret. 

 

 

 


