Referat af agility møde 30. november 2010
Deltagere: Sanni, Rie, Birgitte, Palle, Stig (og et større antal hunde)
1.
2.
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5.
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7.

Vintertræning (pause)
Haltræning
Vinterfrokost
Stævne økonomi‐resultat
Træning med egen hund
Juleafslutning (erstatningsarrangement)
Evt.

1. Vintertræning (pause)
Vi holder pause nu indtil lørdag d. 8/1‐2011
Hvis der kommer en snefri periode inden jul flytter vi redskaber ud til Michael så de er klar.

2. Haltræning
Efter nytår starter vi med haltræning lørdag d. 8/1 kl. 10‐12 hos Michael:
Sortemosevej 64, 8530 Hjortshøj (det ligger lige udenfor Skødstrup)
Se det i Google maps:
http://maps.google.dk/maps?f=q&source=s_q&hl=da&geocode=&q=Sortemosevej+64,+8530+Hjortsh%C3
%B8j&sll=55.869147,11.228027&sspn=1.430379,22.214355&ie=UTF8&hq=&hnear=Sortemosevej+64,+853
0,+Hjortsh%C3%B8j&ll=56.261874,10.286379&spn=0.013276,0.045276&t=h&z=15&iwloc=A
Vi har aftalt med Michael at han får 20 kr pr. hund der deltager, så husk penge.
Vi tager vippen med.

3. Vinterfrokost
Den traditionsrige vinterfrokost (med spillekonsol) bliver d. 29. januar kl. 13 hos Rie. Stig finder
madleverandør.
Prisen bliver et sted mellem 100 og 150 kr pr. person, og man skal selv medbringe drikkevarer.

4. Stævne økonomiresultat
DGI stævnet i foråret gav et overskud på ca. 7.600 hvilket vi er godt tilfredse med. Det gode resultat er ikke
mindst takket være stort arbejde fra de frivillige der hjalp med mad, præmier og toiletvogn. Det er et godt
tilskud til klubben, og vi vil gene holde stævne igen til næste år.

5. Træning med egen hund
Mens vi har fællestræning hos Michael vil trænerne træne deres egne hunde efter den ordinære træning.
Vi aftaler senere hvordan vi gør når vi går over til 2 holdstræning igen. Det er vigtigt at alle trænere har
mulighed for at træne deres hunde.

6. Juleafslutning (erstatningsarrangement)
Hvis der bliver holdt standerhejsning kan vi lave pandekager der.
Ellers vil vi arrangere en konkurrence når der gås over til aftentræning/starter nye hold – så kan man mødes
med de nye hold og trænere bagefter, det kunne være både sjovt og godt.
Dato koordineres med TP udvalget – formodentlig kort efter påske / ultimo april.

7. Evt.
Bestyrelse
Stig stiller op – men ikke som formand!
AG udvalget
Rie, Sanni, Birgitte og Stig vil gerne fortsætte, men vil gerne suppleres med et femte medlem – er der en
der vil være med?
Trænersituation





Rie holder fortsat pause til efter marts (men hjælper gerne når hun er der med Ulrikka)
Palle vil måske starte et rally‐hold til foråret
Lisbet og Sanni træner normalt
Birgitte og Stig er stadig aspiranter og skal på træneruddannelse i foråret.

Holdlister
Stig sender Jens Åge en oversigt over agility deltagere og passive medlemmer.
Passive medlemmer: Jørn Kristensen , Jørgen Kofoed, Peter Munk‐Hansen, John & Jette Larsen
Ukendte kontaktopl.: Maja, Winnie, Sofie
Der er fra årsskiftet 22 aktive deltagere når trænere er fratrukket. Samlet holdliste udsendes sammen med
referatet.
Blå startbøger
Birgitte kontakter Jens Åge for at få flere.
Rekruttering
Stig laver et opslag til klubhuset hvor man kan skrive sig på hvis man vil starte på agility til foråret.
Nye forhindringer
Vi vil gerne have 1‐2 tunneller mere til næste år, ikke mindst for at kunne sætte rally‐baner op samtidig
med AG.

