Referat fra trænermødet d. 26. september
Deltagere: Gitte, Børge, Charlotte, Mia, Lennart, Malene, Dorte, Hanne, Pia,
Preben, Heinz
Afbud: Louise, Ulla, Anne-Marie, Lene

1. Evaluering – Hundes Dag (Mia)
Louise og Mia stopper som initiativtagere for Hundens Dag. Det har været et
stort arbejde, og da Louise snart nedkommer og Mia har fået arbejde på
Sjælland, kan de ikke afse tiden. De vil dog gerne være behjælpelige med
råd og vejledning hvis andre vil ’tage tråden op’.
De takker for opbakningen fra klubbens instruktører på dagen, men har i
den grad manglet svar/tilbagemeldinger i tiden både før og efter
arrangementet!
2. Kort nyt fra alle hold
Instruktørerne gennemgik deres hold. Bl.a. blev der snakket om hvordan
holdene fungerer socialt, fremgang i træningen, hf’ernes engagement i
træningen, konkurrencedeltagelse, frafald og fremmøde på holdene osv.
Det eneste hold der ikke var info fra, var agility-holdet.
3. Evaluering af sporkursus (m/Jill)
Der var både plusser og minusser fra deltagerne, nogle havde fået meget
’med hjem’ og brugte også input fra kurset i deres egen sportræning. Andre
synes ikke der var kommet så meget nyt her på opfølgningskurset.
4. Uddannelse / Kurser (herunder Agria-kursus d. 21. oktober)
Agria-kurset d. 21. oktober bliver afholdt hos DcH Svendborg. Instruktør:
Susan Aino Kjær. Info bliver sendt ud så snart Gitte får besked.
Børge foreslog et internt kursus for klubbens instruktører i lydighed i 2019.
Dorte var interesseret i noget uddannelse i Nosework. Hanne vil gerne
tilmeldes Familiehunde-overbygningen i 2019.
Husk at alle er velkommen til at deltage i instruktøruddannelsens
grundmoduler hvis man gerne vil have opfrisket et emne.

Hold i øvrigt øje med www.dch-tilmeld.dk – under uddannelse kan man se
hvilke kursuser der bliver udbudt på landsplan. De fleste kurser er kun for
kredsinstruktører, men ofte er der også pladser til instruktører. Kontakt
trænerudvalget for tilmelding.
Lennart tilføjede at, årets interne trænersamling havde været en rigtig
hyggelig og lærerig dag. Absolut noget der bør arrangeres igen til næste år.
5. Instruktørernes rolle
Hf’erne skal føle sig velkommen på holdene og der skal tages hensyn til den
enkelte hf’ere hvad angår bl.a. træningsniveau. Det er også derfor der
allerede ved indmeldelse i klubben, gøres et stykke arbejde for at undersøge
hvad den enkelte hf’er vil, så de kan placeres på det rigtige hold. Målet er jo
altid at få folk så interesseret, at de ønsker at forsætte med træningen.
Som instruktør er det også vigtigt, at man er opmærksom på ’tidsrøvere’ på
holdet, alle skal have taletid også de hf’ere som ikke er så frembrusende.
Bruges meget tid på en enkelt hf’er, kan det betyde at andre står unødigt og
venter.
Vi skal som instruktører være bedre til at bruge hinanden hvis vi har behov
for hjælp på vores hold, eller er løbet tør for idéer ift. en øvelse / hf’er.
Hvis man vil / skal hjælpe på et andet hold, koordineres dette med den
pågældende instruktør.
6. Kommunikation
Instruktører kontra medlemmer; vær positiv, tal ordentligt. Husk at være
ekstra opmærksom som instruktør når der kommer nye hf’ere ind på holdet
så de føler sig velkommen!
7. Træningsstruktur 2019
Det er fra bestyrelsens side besluttet at agility ikke bliver udbudt i 2019.
Den nuværende træningsstruktur blev debatteret, den endelige konklusion
blev, at strukturen med familie, proces og konkurrencehold fortsætter i
2019. Hvalpehold og unghundehold udbydes selvfølgelig også til næste år.
Hvor mange hold der oprettes, kommer selvfølgelig an på antallet af aktive
instruktører samt tilgangen af nye medlemmer i 2019.

8. Eventuelt.
- Fælles spordag d. 6. oktober
Sidste tilmelding 29. september. Holdene bliver blandet i år. HUSK: Der
er info på træningspladsen kl. 9:00, og herefter køres på spormarken.
- Klubmesterskaber
I år afholdes klubmesterskaberne i både DcH-programmet og IPO på
samme dag (10. november). Der arbejdes i skrivende stund også på at få
arrangeret en rally-konkurrence.
Selvom man er deltager, er man ikke fredet fra at hjælpe til på dagen!
Konkurrenceudvalget (Ulla, Malene, Børge, Heinz) vil gerne vide om der
er hf’ere ude på holdene der gerne vil hjælpe. Vi mangler pt. folk til flere
forskellige opgaver.
Som instruktør er man velkommen til at holde en afsluttende
prøve/evaluering på de hold som ikke deltager i kredsmesterskabet.
- Husk: Årets sidste trænermøde 1. december kl. 10:00.

