Referat fra trænermøde i DcH Ringe,
lørdag d. 1. december kl. 10:00

Deltagere: Gitte, Børge, Lennart, Malene, Dorte, Hanne, Pia, Louise, Ulla, AnneMarie, Tina.
Afbud: Charlotte, Preben, Heinz, Mia.
1. Evaluering af sæsonen 2018 i RcH:
a. Tre hvalpehold
Konceptet med 12 moduler med specifikt indhold ser ud til at være et
godt koncept. Både hf’ere og de trænere der har trænet holdene, har
været tilfredse med forløbet.
b. Fornuftig konkurrence deltagelse
Der har været hf’ere i konkurrence i alle klasser af DcH’s program.
c. To hf kvalificeret til DM
Må siges at være ok set i forhold til vores klubs størrelse.
d. To nye hf i B-klassen
e. Tre hf fra IPO har aflagt 2 nye prøver, 1 hf har aflagt 1 ny prøve
f. Instruktørerne har være gode til opfølgende samlinger med hf
Dette er med til at skabe et godt socialt fundament i klubben. Er også
med til at få hf’erne til at relatere til sine holdkammerater og instruktør.
2. Mulige hold ved opstart 2019 (ud fra tilbagemeldinger fra hf):
Unghundehold – 8 hf
Familiehold – 20 hf (2 hold)
Proceshold – 12 hf
Konkurrencehold – 5 hf
A/E-hold – 3 hf
IPO-hold – 8 hf
Rally – 6 hf
Der var igen debat omkring familiehold, proceshold og konkurrencehold.
De instruktører der har familiehold, skal huske at tilrettelægge træningen, så
alle hf’ere bliver tilgodeset. Familieholdene vil bestå både af hf’ere som ikke
har interesse i lydighedsøvelser, frit søg m.m. MEN der vil også være hf’ere
som gerne vil arbejde med øvelserne i DcH programmet og måske på sigt
forsætte videre på proceshold.
Instruktørerne var enige om, at et proceshold ikke er et hold man skal gå på i
flere år. Har hf’ere deltaget i konkurrence, skal man ikke gå på proceshold
men på konkurrencehold, med mindre man starter i ny klasse og ikke er klar
til konkurrencedeltagelse. Dette betyder også at der kan være hf’ere der bliver
flyttet fra proceshold til konkurrencehold inden opstart i 2019.
Som hf’er på konkurrenceholdet er der ikke noget krav om at man skal
deltage i konkurrencer et vist antal gange pr. år. Dog skal man stille op i flere
end blot vores egen lokalkonkurrence i efteråret.

Venteliste – er der plads til dem?
Lige nu er der 11 på venteliste. Både hvalpe, unghunde og voksne hunde.
Vi må vente at se hvor mange indbetalinger der kommer fra eksisterende
hf’ere inden sæsonen startes op. Men det bliver nok svært at finde plads til
alle på ventelisten.
Det prioriteres at starte hvalpehold op så snart der er nok til et hold.
Aftenhold når det bliver lyst?
Tina vil gerne starte et hold op så snart det er lyst om aftenen (ultimo
april/primo maj). Det bliver et hvalpehold, alternativt et unghundehold alt efter
hvilke type hf’ere der står på ventelisten.
3. Instruktørernes ønsker til hold til sæsonen 2019
Unghundehold: Pia, Dorte, Ulla
Familiehold (2 hold): Hanne, Dorte, Ulla
Proceshold: Ulla
Konkurrencehold: Malene
A/E-hold: Lennart
IGP-hold (IPO): Gitte
Rally: Charlotte, Louise (Charlotte træner holdet frem til sommerferien,
herefter overtager Louise holdet igen efter sin barsel)
Hanne meldte at hun i øvrigt var fleksibel med hvilket hold hun skulle træne.
Nyt hvalpehold: Børge
Vikar: Gitte (hvis det er muligt vil Gitte træde til hvis andre trænere er
forhindret i at træne sit hold).
’Onsdagshold’: Lennart luftede muligheden for at træne et hold i løbet af ugen
– f.eks om onsdagen. Dette hold vil tidsmæssigt kunne placeres formiddag,
eftermiddage eller lign. Hvis det bliver aktuelt, offentliggøres det senere.
Holdet vil være en blanding af hf’ere på forskelligt niveau.
4. 2 nye instruktører (Mia og Dorte)
Det er glædeligt at klubben har fået uddannet to nye instruktører. Desværre
kan Mia ikke stå til rådighed hver lørdag, men vil gerne hjælpe til når hun har
mulighed for det.
5. ’Pop-up-kurser’ (Ulla)
Ulla foreslog, at vi forsøgte os med såkaldte ’pop-up-kurser’ for klubbens
hf’ere. Idéen er, at de instruktører der er interesseret, kan lave små, intensive
kurser med et specifikt emne, f.eks. spor, kropskontrol, tricks, rundering m.m.
Børge meldte sig til at holde et kursus med emnet leg/byttedrift/at bære. Med
disse øvelser er målet at hundene kan lære apport og halsgivning.
Ulla vil gerne holde et kursus i grundlæggende klikkertræning. Der var også
interesse for at holde et kursus i spor.
Det er den/de enkelte instruktører der bestemmer dato, deltagerantal
(min/max) og sørger for opslag til tavlen.

6. Efteruddannelse 2019 (intern/ekstern)
Instruktørerne blev opfordret til at holde øje med de kurser der udbydes af
landsforeningen, men også kurser afholdt i kreds 5 (instruktøruddannelsen)
er en mulighed at deltage i for alle.
D. 3. januar 2019 er det muligt at deltage i et foredrag afholdt af NcH omkring
Nordisk Program. Tilmelding til Gitte SENEST 27.12.2018, hun sørger for
samlet tilmelding.
IGP-overbygning (IPO). Der afholdes kursus i gruppe A og B (spor/lydighed)
d. 2.-3. feb. 2019. Der afholdes gruppe C-kursus d. 23.-24. feb. 2019.
IGP-overbygning er for instruktører med interesse for træning af et IGP-hold
og som har taget DcH’s instruktør-grunduddannelse.
Ulla efterlyste et kursus i adfærd / problem-adfærd / stress i forhold til
holdtræningen i klubben.
7. Instruktørudvalg- valg af medlemmer
Gitte, Malene og Dorte fortsætter. Lennart er stoppet i udvalget.
8. Eventuelt
Der var interesse i at vide hvad der sker i forhold til ny træningsplads.
Gitte fortalte om klubbens sidste møde med Kommunen:
Lige nu er der 2 muligheder i spil:
1. Opførelse af klubhus på sportsplads i Søllinge.
2. Udvidelse / ombygning af nuværende klubhus + opsætning af lysmaster
på pladsen.
Begge ’projekter’ kræver en del arbejde fra bestyrelsens side, da Kommunen
ønsker diverse regnskaber/tegninger m.v. for at tage stilling til hvilken at de 2
projekter de ønsker at støtte (om nogen af dem).
D. 19. + 20. jan 2019 afholder klubben et modul i DcH’s
instruktørgrunduddannelse. Der søges hjælpere – primært til køkkenet
(madlavning m.m.).
Preben, som har gået føl i klubben i 2018, ønsker desværre ikke at starte op
på instruktørgrunduddannelsen. Det er udvalget selvfølgelig ærgerlige over,
da vi jo altid har brug for nye kræfter til at træne hold i klubben. Lige pt. er der
ikke nogen i gang med uddannelsen, eller som føl.
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