Referat trænermødet torsdag d. 20.09.12
Fremmødt: 11 mand, afbud fra Martin, Søren, Lene, Simon og Bente.
1.Vvalg af mødeleder: Jørgen Junker
2. Valg af protokolfører: Mette Hansen
3. Referat af sidste møde læst op af Janne.
Kommentar til referatet:
Den der modtager deltagerlisten til trænergrunduddannelsen skal være obs. på at alle der er tilmeldt
træneruddannelsen er på listen.
Man kan ikke forlange at folk bliver i klubben efter endt uddannelse da der kan være arbejde eller andet
der gør, at folk flytter. Diskussion om hvad der skal gøres hvis man evt. starter for sig selv. Der er ingen
regel om, at folk skal blive i klubben efter endt træneruddannelse. Man skal dog træne hund i to år for at
kunne tage uddannelsen. Trænerudvalget skal tage en grundig snak med evt. ansøger til
træneruddannelsen da det kan hjælpe til et indtryk af hvad ansøgeren vil med uddannelsen.
Referatet godkendt.
4. Information fra trænerudvalget:
6 ansøger til træneruddannelsen, 4 lydighed og 2 agility. 1 lydighed kan dog ikke starte, da vedkommende
ikke har trænet hund i to år. Når vi går over til lørdagstræning starter aspiranterne op som føl.
Kursus i klubben kun for trænere: indlæringsmetoder (intern kursus), klubben betaler udgifterne .
Vil trænerne være med til at lave et træning på tværs som i foråret? God opbagning fra trænerne.
AG har rettet henvendelse til Ødis Bramdrup om hjælp til træning af vores AG hold ved Jørgens fravær, Ingo
har været behjælpelig. Jørgen kontakter Ingo om han vil dømme ved vores klubkonkurrence
(julekonkurrence) for AG.
Bestyrelsen står for trænerudvalgsfesten, festen holdes til marts, men vil fremover ligge i august.
Valg til trænerudvalget sker om efteråret. Lis og Heidi er på valg og genvalgt.
5.Trænerlisten er fuld opdateret: A, B og C holdet ligner sig selv. D hold er der 3 stk. Peer, Mette og Simon
(Simon overtager Karin D hold). Heidi, Mia og Karin tager hvalpehold, Karin for 1 år, Mia kun i
sommerperioden. 2 træningshold, 1 problemhundehold køre som normalt. Rally og agility fortsætter som
hidtil.
Mia: Hvalpehold bliver ikke lagt på hjemmesiden, men der vil stå at de køre løbende, så kontakt Heidi.
6. Trænerrunde:
A: Intet nyt, nogen kommer hver gang og nogen en gang imellem. Det går fint da man hjælper hinanden.

B: Der er ca. 15 og der kommer i snit 10 hver gang. Kommer jævnt hele tiden Træningsmæssigt går det
godt, men man mangler de kommer til konkurrence.
C: Otte hundefører, der har været en del afbud samt langvarig sygdom, god til at melde afbud. Arbejder
godt, er seriøse. Et rigtig godt hold.
D. 5 hunde, en har gået rally. Alle er meget arrangeret. En enkelt hundefører har problemer med kontakt til
hunden. Folk kommer hver gang.
Lidt diskussion om hundefører skal "tvinges" til konkurrence. Ingen skal tvinges til konkurrence slet ikke Dhunde.
T hold: Ni på holdet og det går godt. Gode til at melde afbud.
T2. Der bliver hørt efter
T3 Peer nogle er dygtige og nogle er ustabile grundet sygdom
lis : 6 personer. stabilt holdt, melder afbud.
Martin: rigtig glad for holdet, hundene gør fremskridt.
Heidi: hvalpehold: et fantastisk hold, lækker kontakt til hundene.
Mia: startet op igen med hvalpehold. Super glad for det. har blandet hold. hundeførerne er meget
engageret.
Rally: fem kommer hver gang. Startet et lille samarbejde med Chr. feld.
Jørgen med agility: det går fint, 10 på holdet. 2 er klar til konkurrence.

7. Evt.:
Lis: bestyrelsen har godkendt Bente Schultzmann som træner. Hun får et hold for små hunde.
Mia: a-hunde er syge, er der andre? Hvad var sygdommen? Der har ikke været andre syge og p.t. ved man
ikke hvad hundene fejlede.
Mia: Konkurrencehunde skal ud efter et år, er fjernet fra hjemmeside, man skal ikke føle sig tvunget ud i
konkurrence.
Mia: Træningshold kan man godt opfordre til at komme ud og se, hvad der foregå til konkurrencerne, det
vil evt give nye hundefører mod på at rykke op til konkurrencehold.
Mia: Alle kurser ligger på vores hjemmeside, Mia hænger info op i klubben.
Mia: Klubfesten bliver holdt i klubben, alle trænere opfordres til at dele invitationer ud til deres hundefører,
vi vil gerne have nogle nye medlemmer ind i klubben.

Heidi: Startpistol har ikke omregistreret ejerskab. Heidi har den liggende, alle træner er velkommen til at
kontakte Heidi hvis de vil benytte pistolen til træningen.
Peer: Lørdagstræning, mere plads til at træne på da vi kan klippe schæfertungen uden for høstperioden.
Springbrætter bliver sat rundt omkring. Gammel rallybane skal ikke klippes, da de benytter IPO-banen.
Mona: lørdag bliver der brug for meget træningsplads. mange vil bruge sporareal. Nederste del af
Schæfertungen skal bruges som sporareal. Lidt diskussion om, hvordan man tackler alle de hold om
lørdagen i forhold til træningsarealer, trænerne finder selv en løsning.
Muldvarpe skal bekæmpes i koch, Lennard tager kampen op.
Vagn: her er en positiv ånd og det er dejligt.
Dch længe leve
Hurra, Hurra, Hurra
Vov, Vov, Vov

