Referat af møde i trænerudvalget mandag den 27. juni 2016
Dagsorden:

•

Møde med trænerføl.
Udvalget har den 11. maj haft en kort snak med Hanne og Dorte, som er trænerføl på hhv. hvalpe og Chold.
Hanne: Det er fedt og sjovt, jeg lærer noget om hvordan man formidler ting/kommunikerer med
hundeførerne. Jeg har fået lov til at stå for øvelser selv. Vil gerne fortsætte på holdet som bliver til
unghundehold.
Dorte: Det går godt. Jeg får lov til at prøve noget og Malene og Tina tager imod input fra mig. Skal stå
for træningen den 21. maj. Holdet jeg er med på har hundeførere på mange forskellige niveauer. Vil
gerne gå med på B-hold eller IPO.

•

Kursus for klubbens hundeførere i halsgivning.
Gitte har modtaget tilbagemelding fra trænerne, og der er 3 hundeførere der er interesseret i dette.
Udvalget finder en dato efter sommerferien, evt. en onsdag aften, da det ikke er noget der tager flere
timer med så få deltagere. Trænere og trænerføl er selvfølgelig også velkomne, der er allerede tilsagn
fra Ulla H. og Dorte M. Gitte tager kontakt til Heinz. Kurset bliver en onsdag.

•

Kursus i klikkertræning.
Udvalget har den 8. maj modtaget mail fra Ulla H., med forslag til instruktører til et sådant kursus.
Hvor mange trænere er reelt interesseret i dette?
Der er fire trænere (Ulla H., Tina, Lene og Pia) Kurset bliver et basiskursus. Punktet tages op på næste
trænermøde. Alle er velkomne til at komme med forslag til undervisere - så fortæl os om dem på
mødet.

•

Kursus – Regelsæt for dette (jf. skriv fra bestyrelsen dateret den 13. januar 2012).
Udvalget har ved en fejl sendt en træner på kursus som ikke er relevant for dennes trænergerning.
Træneren er informeret om dette.
For en god ordens skyld vedhæfter vi skriv, så eventuelle misforståelser ikke gentages.
Beløbet på kr. 1.500,00 er sat efter, at alt over dette beløb skal kursusdeltager selv indberette til skat.

•

Aldersgrænse for start på videregående hold (B/IPO).
Udvalget vil gerne tilgodese hundeførernes ønsker så vidt muligt – men hvordan forholder vi os hvis en
hundefører vil skifte hold i løbet af en sæson?
hunden skal være minimum 1 år når der startes på videregående hold.
Skift af hold i løbet af en sæson, kan kun ske såfremt trænerne finder plads på deres hold til yderligere
hundeførere.

•

Dato for trænermøde.
Mandag den 1. august kl. 18:30

•

Opstart af hvalpehold efter sommerferien.
Pt. er der 11 hvalpe skrevet op. Lennart og Tina tager holdet. Dorte bliver føl på holdet.
Der er infoaften den 17. aug. og opstart den 20. aug.
Holdet træner om lørdagen kl. 9:30-10:30.

•

Ændringer til hold og træningstider efter sommerferien.
Lennart flytter som hf fra Unghundeholdet til B-holdet.
B-holdet trænes af Gitte og Lene – Ny træningstid 13.15 – 14.30.
Winnie G. flytter fra C-hold 3 til C-hold 2.
Derefter er C-hold 2 Ulla P lukket med 8 hundeførere.
Pernille H. fra IPO holdet samt 1 ny hundefører starter på C-hold 3.
Holdet trænes af Malene og nyt trænerføl Mia Madsen.
Holdet er derefter på 8 hundeførere.
Der starter 1 ny hundefører på C-hold 1 hos Ulla H. Og Charlotte – Ny træningstid 11.45 – 12.45.
Holdet er derefter på 11 hundeførere.
Mette og Niels’ unghundehold bliver til C-hold 4.
Der starter 3-4 nye hundeførere på dette hold.
Da dette hold ikke er fuldtegnet vil der være mulighed for at tage voksne hunde ind i løbet af efteråret.
Heidi O. flytter fra IPO holdet til Rally.
A/E-holdet får udvidet træningstiden med ½ time – og træner således fra 11.00 – 13.00.
Det nuværende hvalpehold 1 bliver til Unghundehold 1 og trænes af Pia, Tina og trænerføl Hanne.
Det nuværende hvalpehold 2 bliver til Unghundehold 2 og trænes af Pia.
Der starter 3 nye hundeførere på holdet som er lukket med 8 hf.

•

Hvalpehold i RcH – læringsplan over 12 lektioner.
Hvilke øvelser skal indgå for at hunde og førere er bedst rustet til unghundehold?
Der skal laves en drejebog for dette. Punktet tages op på trænermødet.

•

Modtaget fra trænere.
Udvalget har modtaget følgende fra Malene og Lennart;
a) Kan man ikke finde en måde/et system hvor vi løbende kan tage hvalpe ind i klubben – så de ikke
skal stå på venteliste og alternativt ender med at finde en anden klub at træne i?

Svar: De hvalpe der er startet op i året løb, har ikke stået på venteliste ret længe. Ved kontakt til
hundeførerne er der ikke mange som er sprunget fra, siden de blev skrevet på venteliste.
Alternativt skal vi have gang i Intro-hold igen, hvor vi løbende tager hunde ind.
b) Der bør kunne frigives trænere til at tage nye hold (hvalpe/unghunde) her efter sommerferien. Flere
hold med 2 trænere har ikke ret mange hundeførere! Det kan ikke være nødvendigt at hold med 3-4-5
hundeførere skal have 2 trænere. Prøv eventuelt at se på det faktiske fremmøde på de hold med 2
trænere, og vurdér om der ikke kan frigives trænerkapacitet.
Svar: Vi har gennemgået alle hold og flyttet lidt rundt på få trænere, føl og hf’er. Trænere og føl har
fået besked.
c) Skulle man tilbyde de Hf'ere som ved opstart efter sommerferien har begge deres oprykninger til
næste klasse, at komme på 'træningsvisit' nogle gange på det hold / i den klasse vedkommende skal gå
i næste år? (F.eks. C-hf'ere tilbydes at prøve at træne med på B-holdet)?
Så kan hf'eren få et indtryk af og samtidig prøve at træne nogle af øvelserne i den nye klasse.
Svar: Vi har vendt punktet på mødet og er kommet frem til at hf’erne kan komme på besøg på holdet
og ”snuse” uden hund. Det kan være svært at få tid på ex. B-holdet til at lade 3-4 hf gå med da holdet i
forvejen er presset på tid.

