Referat fra TUV-møde 09.01.2017
Udvalget konstituerede sig og fordelte arbejdsopgaver som følger:
Gitte fortsætter som træningsleder.
Lennart har kontakten til nye hundeførere (dette er også offentliggjort på hjemmesiden).
Malene er sekretær og står for indkaldelse til møder samt skriver referater fra TUV-møder
og trænermøder.
Gitte er ansvarlig for holdlister, dette er nemmest da hun får alle oplysninger om
indbetalinger m.m.
Fællesopgaver i udvalget er:
Fordeling af hundeførere og trænere ved sæsonopstart.
Uddannelse af nye trænere + efteruddannelse af eksisterende trænere.
Planlægning af eventuelle fællestræninger (herunder fælles sportræningsdag) for
medlemmerne.
Fællestræning i forbindelse med generalforsamling.
Kontakt til trænere, aspiranter og føl.
Nyt tiltag: Arrangere trænersamlinger, hvor klubbens trænere, aspiranter og føl kan spare
med hinanden og udveksle idéer.

Udvalget har udarbejdet en plan for sæsonen 2017 med hold, trænere og træningstider.
Ultimo uge 2, sendes planen ud til jer. Pt. har langt fra alle hundeførere, som har givet
tilsagn om at ville træne i 2017, indbetalt kontingent og træningsgebyr. Sidste frist for
indbetaling er 10. januar, så vi afventer lige de sidste indbetalinger før vi har et endeligt
overblik over holdene.
Der er pt. kun 4 hundeførere til Rally (3 ’gamle’ + 1 ny). Så vi skal ha’ annonceret efter
nogle flere hf’ere. I må alle gerne sprede rygtet og henvise til RcH hvis i hører om nogle
som kunne være interesseret i at træne rally. Vi vil også annoncere på hjemmesiden, i FBgruppen og eventuelt i avisen.
Vi har pt. hvalpe til opstart af et hold. Planen er opstart 28. januar og info-aften i uge 4.
Kenneth og Mia, som skal træne holdet, er informeret og endelige datoer for opstart m.m.
afhænger af dem 
Vi har besluttet at arrangere 2 trænersamlinger i 1. halvdel af sæsonen. Vi håber at så
mange af jer kan og har lyst til at deltage (der var stor interesse for dette ved sidste
trænermøde). Så sæt allerede nu X i kalenderen ! Nærmere info og detaljer kommer
senere.
Datoerne bliver:
26. februar 2017 – Emne: Spor
18. juni 2017 – Emne: Lydighed
Efteruddannelse: Der er udsendt information om efteruddannelse til jer alle på mail. Læs
det igennem og meld tilbage til TUV hvis i ønsker at deltage, så sørger vi for tilmelding.
Vi arbejder også på at finde en instruktør til en efteruddannelses-dag med spor som emne.
I er altid velkommen til at henvende jer til os med emner til efteruddannelse eller andet.

Med venlig hilsen
TUV – Gitte, Lennart og Malene

