Referat af trænermøde d. 21. maj 2014
Til stede: Mette, Jan, Morten, Sara, Kjeld, Jan, Linda, Dorte, Birgitte, Michael Laursen, Jill,
Dennis, Sanni.
Fraværende:
Med afbud: Michael Leving, Kim, Hans, William
Stig, Johnny
1) Valg af ordstyrer - Mette Adamsen.
2) Kort bordet rundt Rally:
Rally kører fint - 12 hundeførere. God tilslutning til klubmesterskabet.
Jan og Sanni starter med et præ-rally/agility-hold - når der er 5 hundeførere vil dette
opstartes onsdag kl. 17.30 (i alt muligt for 8-10 hundeførere). Sandsynligvis først efter
sommerferien.
Agility:
Dennis er næsten færdig med agilityuddannelsen
Mette starter på træneruddannelsen næste weekend.
Der var ikke så mange med til klubmesterskabet, men nogle af de helt nye var med, hvilket
er rigtig friskt.
Der er kommet mange nye med, som virker interesserede.
Lydighed:
B-udvikling (William og Jill): der er plads til flere, hvis der er egnede kandidater
C-hold (Peter Jonas) - det går ok.
D-hold (Birthe og Morten) - det går fint. Der er dog et meget svingende antal hunde.
Hvalpehold (Kjeld og Sara): Mange forskellige racer. Opstart lige efter påske indtil
sommerferien.
Hvalpehold (Michael Laursen): Turbohold (6 gange) med 7 hundeførere (primært
labradorer) - som udgangspunkt kun et turbohold pga. sommerferien.
B-hold (Michael Laursen): Der er sket en vis udskiftning, der er kommet nogle nye til og
nogle gamle er gået på andre hold.
D-hold (Dorte): Der er lige kommet en del fra det netop afsluttede hvalpehold på holdet.
Dorte kan godt bruge en hånd om onsdagen.
IPO (Jill): Der er hyret en figurant i 10 gange. Stor tilslutning - 14 hunde. Der er stadig
overvejelser om, hvad der skal ske derefter.
3) Hvalpehold:
Der er startet et almindeligt hvalpehold op efter påskeferien.
Der er startet turbohold op (6 træningsgange) op til sommerferien
Kjeld tager et hvalpehold efter sommerferien - uge 33.
Der skal nok være opstart af et ekstra hvalpehold umiddelbart eller kort efter
sommerferien. Mulige trænere overvejes.

4) Hold efter sommerferien
Morten kommer på Kjelds hvalpehold
Mette vil gerne være aspirant på et lydighedshold - Mette må byde ind på, hvad der
interesserer hende.
Linda aspirant på B-udvikling - eller evt. et familiehold sammen med Joan efter
sommerferien.
5) Konkurrencer
a. Stig Brædstrup Sporcup - efteråret ???? Fra sidste referat.
Konkurrenceudvalget tager beslutningen sammen med bestyrelsen.
b. D-test - 22. juni 2014
Både Danni og Kjeld kan være dommere. Med start kl. 7.30.
Ved sammentælling på holdene, vil ca. 10 hundeførere nok stille op
D-hundeførere bedes reklamere kraftigt på det på jeres hold.
6) Indlæg fra bestyrelsen
Holdlister - vi skal huske at få skrevet på listerne, hvis der er kommet nye hundeførere
eller hvis folk holder op.
Der mangler folk i bladudvalget - hør jeres hundeførere.
7) sommerfrokost d. 28. juni - Jan Madsen vil stå for lidt sjov hundetræning kl. 10. Derefter
er der fælles grill- og sommerfrokost som starter kl. 11.30.
For hele familien.
Tilmeldingslister kommer op, og alle trænere bedes reklamere for det på deres hold.
8) Næste trænermøde
Torsdag d. 18/9 2014 kl. 19.30
Jill melder afbud

9) Evt.
Rekruttering: hvis man laver arrangmeneter ”ude i byen” er det vigtigt, at der er speaker
på, som fortæller, hvad og hvorfor man gør det. Det virker bedst.
Der var en diskussion omkring hvad man kan gøre i tilfælde af at en hund bider (i
stressreaktion), både som trænere, snakken med hundefører og resten af holdet.

Sponsorater: Skal være for hele klubben

Et muligt oplæg/opvisning omkring narkohundearbejde er i støbeskeen. Bred interesse fra
trænerne.

