Referat af trænermøde mandag den 1. aug. Kl. 18:30
1. Formanden har ordet
Vi er klar til efterårssæsonen. Før ferien var der møde med kommunen. Bestyrelsen venter på svar fra om
vi kan købe klubhuset eller en industrigrund.
Ulla P sygdom er desværre ikke blevet bedre. Ulla siger til hvis hun har brug for hjælp til hendes hold.
2. Klikker kursus
Gitte har lavet en aftale med Anne Daugaard. Hun kommer og afholder kursus den 9. okt.
Inden kurset vil deltagerne modtage nogle spørgsmål som de skal svare på. Disse spørgsmål danner basis
for kurset.
Dorthe, Tina, Lene, Anne-Marie, Pia Hanne og Ulla H. Deltager i kurset.

3. Kursus i halsgivning
Kurset bliver onsdag den 24. aug. kl. 19:00 på træningspladsen. Dorthe, Tina, Charlotte, Ulla P, Lennart og
Hanne deltager.
4. Genopfriskning af førstehjælpskurset.
Efter mødet har jeg modtaget dato fra Lene. Kurset bliver søndag den 4. sep. kl. 9-12.
5. Aldersgrænse for start på videregående hold (B/IPO).
Børge fortæller at unghundene tager meget tid på holdet. Derfor er hans forslag at de skal gå på
unghundehold for at få lydigheden på plads og komme ned på IPO-holdet og få bidarbejde.
Hvis det er en erfaren hf’er kan der gives lov til at rykke op før tid, hvis der er plads.
6. Skal hvalpe- og unghundehold kun være 12 kursusgange?
Her er de udsagn der blev givet på mødet.
- Kursus på 12 gange giver ikke nye kunder i butikken.
- Hvalp kan flyttet på unghundhold når de er færdige på hvalpeholdet, da der er stort frafald på
unghundholdene.
- Efter 12 gange på hvalpeholdet sluses hundene ud på unghundholdene
- Hf’erne på hvalpe- og unghundhold er meget uselvstændige og skal have meget hjælp.
- Vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden
- Unghundehold er mere vigtige end hvalpehold
- Hvalpehold er mere vigtig end unghundehold. Når man er færdig på hvalpeholdet kan man blive skrevet
op til unghundhold.

-

-

Efter 12 gange på hvalpehold skal der tilbydes unghundehold. De ældste hunde på unghundholdene
flyttes til C-hold.
Der skal være 2-4 trænere på hvalpeholdet. Der skal tages løbende ind på holdet. Når man har været på
hvalpeholdet 12 gange skal man flyttes videre på unghundehold. Træningsplanen skal laves så man
kommer obligatorisk træning på de 12 gange.
Man skal bestå en hvalpeprøve for at komme på unghundehold.
Hvis hf’erne melder afbud mange gange i træk uden begrundelse skal træneren tage kontakt til hf’eren
og finde ud af om de ønsker at forsætte.
TUV arbejder videre med udsagnene.

7. Drejebog hvalpehold
Se bilag
8. Drejebog unghundehold
Se bilag
9. Trænerudvalg. Hvem fortsætter?
Lene, Mette og Pia ønsker at stoppe i TUV’et.
Fremover skal antallet i TUV’et være uligt.

10. Evt.
Skal det være obligatorisk at man skal tage et kursus om året som træner? Det kan være svært at blive ved
med at finde på noget.
Punktet tages op på et bestyrelsesmøde.
Der er ingen der har brugt de 1500 kr. der er pr hold.
Skal man binde sig til at tage et bestemt antal hold og et bestemt antal år når man har fået
træneruddannelsen gratis??
Punktet blev diskuteret. Flertallet var imod forslaget.
Træningsplaner skal sendes til Yrsa
Når der er hf’er der skal flyttes skal TUV kontakte træneren for at informere om dette.
TUV’et er nødt til at have et spillerum hvor de kan flytte rundt på hf’er/ændre på holdene for at få kabalen
til at gå op.
Flere springbrædder er i stykker. Er de blevet lavet?
Intro-hold kan være en mulighed i 2017.
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