Referat af trænermøde lørdag den 25. april 2015 kl. 15.00 – 17.00

Deltagere: Pia, Kenneth, Niels, Ulla H., Malene, Lennart, Børge, Ulla P., Heinz, Christen,
Anne-Marie, Charlote, Lene, Gite, Mete
Afud:

Tina

Dagsorden:
1. Kort info fra alle hold.
Unghund 1(Kenneth, Niels og Charlote): Det går godt. Hf'erne er lydhøre og eferlever
det de lærer.
IPO (Niels, Børge og Anne-Marie): Pt. er det et lille hold. Dete giver god td tl at træne
de enkelte øvelser i både lydighed og bidearbejde.
C-hygge (Ulla H. og Lennart): Der er stor spredning på holdet. Godt fremmøde.
Hvalpehold (Pia og Lene): Godt hold. Der er 9 hundeførere der fortsæter på nyt
unghundehold.
A/E (Lennart): Det går godt. Godt fremmøde.
C-mix 1(Christen og Gite): Godt fremmøde. De er lydhøre. Der er plads tl 1-2 nye hf'er
evt. fra de andre C-hold.
B-1 (Malene): Går godt. Træner primært konkurrence øvelser. Alle hf’er har været i
konkurrence.
B-2 Ulla P.); Går godt. Yngre hunde. Forventer at hf’erne kommer i konkurrence i løbet
af eferåret.

2. Nyt fra aspiranterne.

Lene: Godt at være med på hvalpeholdet. Lene har valgt rally og familiehund som
overbygning.
Anne-Marie: Det er spændende at se hvordan man træner på IPO holdet. Anne-Marie
har valgt agility som overbygning.
Charlote: Det er udfordrende at være på unghundeholdet. Fedt når man kan hjælpe en
hf’er med at vende noget negatvt tl noget positvt. Charlote har valgt DCH
programmet som overbygning.
Alle aspiranter synes godt om de afoldte moduler i grunduddannelsen.
3. Fællestræningen den 9. maj.
Husk at få jeres hf’er tl at skrive sig på.
4. Vidensdeling – info fra kursusfolket
Efersøgning / melding af fguranter.
Malene og Lennart været på 2-dags kursus. Det var et rigtg godt kursus. Her har de
bl.a. lært om: at tage udgangspunkt i den enkelte hund, rigtg belønning, hvordan man
deler de enkelt øvelser op i små momenter.
Malene og Lennart kommer med forslag tl en dato inden sommerferien, hvor de vil
undervise de trænere der har interesse for emnet.
Info møde vedr. familiehunden.
Tina, Lene, Ulla H., Charlote og Pia deltog. De hørte om hvad overbygningen indeholdt.
Kursus med Erik Fenger for IPO-holdet.
IPO holdet har haf kursus med Erik Fenger – primært gruppe C arbejde, men også lidt
lydighed. Her lærte de bl.a. om have positv en indgangsvinkel, at lydighed og gr. C
hænger sammen og at man altd skal have en plan B.
5. Forslag tl intern eferuddannelse.

Der kom følgende forslag:
Fremadsendelse og Apport
Alternatv træning.
Inspiratonsmøde med praksis og idekatalog.
Vi snakkede om at være bedre tl at bruge hinanden tl indlæring/problemløsning i
øvelserne apport og fremadsendelse.
TUV kommer med forslag tl dato.
6. Hundeførerkort.
Gite fortalte om hf-kortet. I forbindelse med familiehunde overbygningen – bliver man
uddannet tl at afolde kurser i erhvervelse af hundeførerkort.
Materialet sendes rundt.
7. Sporlæggere tl konkurrencer/prøver.
Vi mangler sporlæggere i klubben hvis vi fremadretet skal kunne afolde konkurrencer.
TUV opfordrer 2-3 personer i forsamlingen tl at melde sig.
Børge vil gerne stå for uddannelse, der bl.a. omfater gældende regler omkring
sporlægning og hvorledes man får udnytet arealerne optmalt.
Ulla P. var den eneste der meldte sig.
8. Konkurrencedeltagelse.
Det er svært at holde øje med hvilke hf’er der melder sig tl konkurrence efer det er
blevet lavet om tl online tlmelding.
Da hf’erne repræsenterer klubben når de stller i konkurrence er det vigtgt at de er klar
inden de går i konkurrence. Det virker ikke gennemtænkt når man melder sig tl den ene
konkurrence efer den anden, uden at give hunden mulighed for at blive bedre i den
enkelte øvelse. Vi ved godt at det er hundeføreren der selv besluter om de vil stlle

eller ej. Men vi er alle enige om, at trænerne godt må vejlede hf’erne.
9. Rally / Agility – er vi klar tl det i 2016?
Der mangler enkelte tng tl rally. Lene fnder ud af hvad det er.
Der skal købet redskaber ind tl agility.
Anne-Marie og Lene laver opslag, så vi kan fnde ud af om der er interesse fra hf’ernes
side tl at vi starter hold fra 2016.
10. Kursusafoldelse – hvem vil hjælpe?
- modul 9.2 – den 5. september.
- modul 11.1 – den 10. oktober.
Gite kom med kort info om de to datoer. TUV vil gerne høre fra dem der vil hjælpe.
11. Eventuelt
Rengøring af klubhus: Husk at tage mopperne med retur tl klubhuset.
Humanitær efersøgning: Der er info møde onsdag den 13. Maj i Odense. Der kan max
deltage 4 fra hver klub. Tilmelding tl Ulla P. senest den 6. Maj.
DcH Profltøj: Tøjet kommer tl gennemsyn i uge 43-46.
Der skal tages nye billeder af trænerne. Det er blevet bestemt at billederne skal tages
uden hund.
Der kom forslag om man skal kunne reservere hotel-grunden tl spor.
Hvalpehold: Bliver desværre ikke tl noget da der er for få tl at starte et hold.
A/E: Hvis man har lyst er man meget velkommen tl at tage med ud når de træner
efersøgning.

