Trænermøde den 6. marts 2012



Valg af mødeleder: Jørgen junker
Valg af protokolfører: Camilla Nielsen




Ref. fra sidste trænermøde læses op af Olav Møller (Vibeke har forladt mødet) - Godkendt
16 deltagende trænere + aspiranter
o Afbud Mette Hansen, Elisabeth, Søren Hansen, Per Rasmussen



Trænerliste
o Trænerlisten ikke 100% opdateret.
o Ny bestyrelse er ved at indføre nyt edb-system
o Mia har lavet en holdliste, hvor hver træner skal tjekke at alle hundefører er opdateret og
på listen
o Online tilmelding via hjemmeside er på vej.
o Bestyrelsen skal på kursus i det nye edb-system.
 Så man udefra kan se hvor der er plads
 Alt betaling, registrering kommer til at gå via hjemmesiden
 Dette er i samarbejde med DGI
 Godkendt system som allerede kører i flere klubber
 Kommer hundefører fra anden klub, kan man henvende sig
 Dette skal gøre arbejdet med holdlister, betaling mm. meget lettere
Holdfordeling/trænerrunde
o Hvalpehold:
 Mette nyt hold med 9 hvalpe
 Camilla har 6. 3 store + 3 små. Går rigtig godt.
 Mette gamle hold er ca. 50% rykket videre på hendes fortsætterhold
 Enkelte kommer og ser AG.
o Begynder/fortsætterhold:
 Olav - sportshunde begynderhold. Målet var at få nogle ind i klubben, som kunne
være fortsætter hunde. Går rigtig godt. Alle kommer hver gang. Enkelte er ved at
være potentielle til at skulle videre. Konkurrencemæssigt
 Mettes hold kører også rigtig godt. Træningsholdmæssigt
o Træningshold 7
 Martin: har haft en hund. fået en ny på holdet, dette er ikke en problemhund. En
dygtig hund. En hund som manglede kontakt, er blevet god, og som skal tilbage på
Lis's hold.
o D hold
 Jane har 3 ½ hundefører. Stabile, de prøver på at være seriøse, men vil gerne
hygge. Dejligt hold med dejlige hunde.



o





C hold
 Janne: Har 6 styk. Meget dygtige, arbejdet seriøst er vedholdende. Alle melder
afbud hvis ikke de kommer.
 Lis: 2 er stoppet. en er lånt ud med kommer som D-hund. 2 på C. Sløve til at melde
afbud.
o B-hold
 B-1 Olav: Gamle hundefører med ny hund. Går godt. har 7 på holdet.
 B-2 Mona, Søren, Vagn: 13 hundefører. Daglig træning dem som kan kommer,
nogle kommer hver anden gang. Er i snit gode til at kommet til træning. Gode
træningsmæssigt men lidt nervøse for at komme til konkurrence
o A-hold
 Søren: Karin fortæller: 6 lige nu, bliver 7 hundefører. Blandet fremmøde. Sjovt. der
skal max være 8 på holdet. Gode til at hjælpe hinanden.
o IPO
 Uofficielt 8 stk. Mangler en pistol for at træne det sidste.(Lenard har pistolen,
klubben skal have pistolen igen)(Mia skal bede om numret på pistolen, samt få den
registreret til en træner med tilladelse) Har manglet lys. Går ellers fint.
o Rally-O
 4 inkl. træner. Kommet en ny, som er meget seriøs. det går frem af. Enkelte er
konkurrence potentielle.
 Godkendelse til at tage på trænerweekend med Rally-O. Godkendt
o AG
 Går rigtig godt. Der er rigtig mange. Som gerne vil meget. Stopper for flere nye
snart.
Holdfordeling
o Jane vil gerne af med D-holdet, da hun kun ønsker 1 hold i sommerhalvåret. Karin vil gerne
have det, hvis det kommer 2 mere på.
o Alle vil ellers gerne beholde de hold de har nu.
o Liste over hvem der har hvilke hold og hvilke dage de ønsker at træne. Sendes rundt og alle
skriver sig på. Mia får denne liste.
o Der sættes en sidste frist tilbagemelde hvad tid man ønsker at træne hold: Søndag den 18
marts 2012
Info fra trænerudvalg
o Olav: Fra sidst møde læses referat.
o 3 nye aspiranter på lydigheds overbygning
o 1 på Rally-O overbygning
o 2 på IPO
o 1 på Nordisk (runddering)
o Simon mangler et hold som føl.
o Vibeke forlader trænerudvalget her og nu. Men fortsætter som træner på IPO holdet.
o Dvs. Jane er alene + Jørgen Junker
o Der er ingen suppleanter.
o Grundet ny bestyrelsen, bedes om forståelse for at nogle ting tager lidt længere tid mm.

o
o
o
o

o



Bestyrelsens kontakt skal sørge for at få videre formidlet dagsorden til den som skal lave
dagsorden.
Har man valgt sig til et udvalg skal man sidde sæsonen ud (Martin mening).
Trænerudvalget ønsker 1 mere fra trænerstablen til udvalget.
Hvad indebære dette:
 Kigger på holdene for at se hvordan folk træner og hvordan det går.
 Bestyrelsens forlængede arm:
 Får trænerne til at fungere.
 Spørger hvad trænerne ønsker som de derefter prøver at opfylde.
 Kursus mm. finder hjælpere mm.
 Problemløsere, ved eks. problemer mellem hundefører-træner mm.
Der aftales at de trænere som ikke er med i aften også bliver spurgt. Trænerudvalget
vender tilbage.

Evt.
o
o
o
o

o
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o
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o
o
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o

DCH står lørdag den 10. marts og reklamere ved Kolding storcenter. Kunne KOCH være godt
repræsenteret ville det være rigtig godt.
Der ønskes at Mia tager op på kredsmøde at der sendes tilmeldinggodkendelse tilbage til
personer der er tilmeldt træneruddannelsen med det samme man er optaget.
Bestyrelsen har besluttet at bestyrelses medlemmer gerne må komme med på
trænermøde.
Til AG, rally og Ipo + evt. hvalpehold er der søgt om tilskud(1,5 mio. via tipsmidlerne) til ny
hal. Som ønskes skal være på Eliassensvej.
Mia:
Træner øl og vand fortsætter vi med. Alle trænere for en nøgle til depotet.
Der sættes en seddel op ude ved depotet med træner øl og vand. Der sættes en streg ved
ens navn, når man tager en øl/vand.
Trænerne skal stå for salg af øl og vand. ved opfyldning skal der gives besked til A-udvalget.
Da der ikke er folk nok til at stå i kantinen. Køkkenet kan åbnes så der kan laves kaffe og
the.
Der laves en liste til det der sælges.
Pengene lægges i en pengekasse som er i depotet.
Obs. på at der ikke ligger for mange penge. Der skal sættes et min/max for hvor mange
penge der må ligge.
På bestyrelses møde er aftale at man skal gå føl 6 mdr. for at man kan få lov til at tage
træneruddannelsen.
På landsmøde bliver det taget op som forslag, at man skal være træner indenfor DCH i min.
2 år efter. Hvis man springer fra skal man selv betale 50% af sin uddannelse selv.
 Jane siger at trænerudvalget skal være bedre til at spørge nye trænere om ønsker,
tanker for fremtiden.
 De fleste mener ikke dette foreslag kan stå selv.

o
o

Tlf. blev fjernet fra hjemmesiden, så alle henvendelser ang. nye hold skulle kun komme til
en person. Der ønskes at hjemmesiden laves om så der kommer tlf. på trænerne.
Der stemmes: 10: Ok 4:Ønsker ikke sit nr. oplyst.(Olav, Gurli, Jane, Mona)

o

Tilmelding til venskabskonkurrence: Vagn står fortsat for dette - tak
Konkurrenceudvalget tager dette med på mødet næste gang.

o

Klubbladet. Forespørgsel til de specielle racer på holdene, om de vil skrive et indlæg
omkring deres race.
Fra kredsudvalget: konkurrence hunde. Når man skal gå spor SKAL man stå klar! Dette skal
gives videre til alle hundefører der går konkurrence.

o
o

o

Indenfor de næste 3 år skal alle løbske hunde gå på lige fod med andre. Stor modstand fra
KOCH. Tror det bliver et stort problem. Risikere at færre konkurrencefører kommer til
konkurrence.
Liste sendes rundt hvor alle trænere skal skrive navn, tlf. og mail.

o

Olav: spørg til kursus ønsker. evt. tema dag. Samarbejde trænerne imellem.
 Olav kommer med oplæg. Søndags arrangement

o

Kurser hænges op på tavlen i klubhuset. Samt på hjemmesiden.

o
o

Mia siger tak fra bestyrelsen til Olav og Gurli for arbejdet i bestyrelsen.
Det gives en tak til trænerne for indsatsen i 2011.

o

Sluttes med DCH længe leve. Vov vov vov

o

Tak for god ro og orden

