
Kredsudvalgsmøde 2. september 2019 

 

Til stede: Laila Jørgensen, Janni Ysbæk-Nielsen, Pernille Dohlmann 

Referent: Pernille Dohlmann 

 

Kredsudvalgsbesætningen: 

Linda holder en pause fra kredsudvalget.  

Vi finder ikke en ny lige nu, vi venter og ser hvad der sker. 

 

Prøve 16/6 og 1/9: 

7 til prøve den 16/6 

4 til IGP-prøve 1/9, halvdelen bestod. 

 

Nosework-kursus: 

Skal vi finde en dato til en intro med Anne-Jane hvor man kan prøve Nosework i praksis. Janni spørger 

Anne-Jane om det er en mulighed. 

 

IGP/IPO - Thomas 

Som det ser ud lige nu, er der ikke hunde til et IPO-hold mere. Vi sætter derfor dette punkt på standby. 

 

Evaluering af hold 2019/2 

Alle hold er fint besat uden at være for store. Dejligt mange hvalpe tilmeldt. 

 

Nye trænere 

Det kører godt med de nye trænere der er kommet på, de får rosende meldinger fra deltagerne på holdene. 

Laila kunne godt bruge en hjælpetræner til basisholdet når de alle er på pladsen. Janni vil gerne hjælpe. 

 

Emner til fællesmøde 

- IGP/Marianne/ekstern træner og kommunikationen i den forbindelse 

- Fælles aktiviteter, som deltagelse i Hvidovre open, mix-match, workshop/temadag på banen på 

tværs af hold, intern konkurrence 



- Betaling for træning fra gæster 

Har vi andre emner så send dem til Janni som samler sammen og sender dem videre til Anne. 

 

Temadag 

Laila vil gerne skrive ud til trænerne om det og finde et emne og en dag. 

 

Triatlon 

Vi har måttet aflyse Triatlon i år pga. både vejret og manglende tid. Deltagerne har fået mulighed for at 

få deres penge tilbage. Næste gang vi laver arrangementsplan skal vi forsøge at tage højde for at vi 

kommer udenom både varme og alger. 

 

Kurser i kredsen 

Der er arrangeret et kursus med Martin Knudsen den 14. og 15. september, men der er ikke rigtigt 

nogle deltagere, så vi må desværre aflyse denne gang, hvis ikke vi kan finde deltagere nok. 

 

Kommende prøver 

27. september UHP: Britta er i gang med at finde rute 

29. september alle prøver: Pernille og Laila kan ikke være prøveledere denne dag. 

 

Avlskåring 6. oktober 

Der er fem tilmeldte hunde på nuværende tidspunkt. 

 

Eventuelt 

Udlånte ting: Laila tjekker hvilke ting vi har udlånt. Har vi styr på hvem der har hvad og hvornår kan vi 

forvente det kommer retur? 


