Referat fra trænermøde i DcH Ringe, 4. april 2018
Deltagere: Gitte, Børge, Charlotte, Ulla, Mia, Louise, Anne Marie, Lennart, Malene,
Dorte, Hanne, Heinz - Afbud: Preben
1. Kort nyt fra alle hold.
Alle holdene blev gennemgået. Der er fremgang på holdene. Nogle hf’ere er
mere engageret i træningen end andre. Der er blevet holdt/bliver holdt
evaluering på holdene.
2. Agility - hvordan får vi flere med? Skal det fortsætte med så få hf’ere?
Pt. er der 3 hf’ere på holdet. Annonce i Midtfyns Posten har ikke givet nogle
nye. Mia vil koordinere annoncering på Facebook, samt lave seddel/opslag
som skal hænges op i lokalområdet. Evaluering igen til sommer.
3. Klubhus:
Åbning om lørdagen – det er altid de samme. Turnusordning?
Vi skal hjælpes ad lørdag morgen med at få lavet kaffe m.m. Selvom man ikke
skal have hold / gå på hold kl. 9:30, kan man godt møde op en gang imellem !
Rengøring: Husk at få vasketøj med retur asap.
HUSK – HUSK – HUSK 😊 Hæng rene håndklæder op når man tager de
beskidte med hjem!
Oprydning – materialerum.
Sørg for at ligge / sætte ting på plads. Dorte vil sørge for sortering i bl.a. frit
søg genstande.
4. Nye foto's til hjemmesiden - Når vejret bliver bedre.
Gitte tager nye billeder.
5. Sporkursus med Jill – Forslag til ny dato (1-dags kursus).
Ny dato kommer – Malene snakker med Jill.
6. Efteruddannelse:
Husk at alle trænere skal på minimum et kursus pr. år, der har RELEVANS for
det hold man er træner for.
Louise er interesseret i Rally-overbygning (trænerudd.) Forefindes ikke i Kreds
5 i år. Gitte finder ud af datoer.
Ulla finder en dato hvor hun vil fortælle trænerkollegaerne noget mere om
kurset ’Fra Leg til Lydighed’ som hun deltog i i 2017.

7. Jakker - grønt lys fra bestyrelsen at arbejde videre med - maks. kr. 800,00
inkl. tryk
Hvem vil arbejde videre med det? Børge og Dorte.
8. Børneattester (de skal indhentes hvert år). Pt. ligger opgaven ved kassereren.
9. Eventuelt.
Gitte: Vi har ikke længere titel som træner, men hedder nu
lokalforeningsinstruktør.
Nosework: Er det noget vi skal have i klubben? Louise og Dorte måske
interesseret i noget kursus/uddannelse hvis det bliver aktuelt.
Børge: 1. punkt på dagsorden skal fremadrettet være: Godkendelse af ref. fra
sidste møde.
Mia: Man er som træner velkommen til at træne sit hold om onsdagen hvis det
passer bedre (og hvis alle hf’ere på holdet er indforstået med det).
Brug af rallyskilte kan være god træning på hvalpe og unghundehold, så
hf’erne ikke står og venter imens træneren arbejder med andre hf’ere.
Heinz: AG-tunnel vs. godbidder? Den eneste tunnel der må smides godbidder
ind i, er den rød/blå ’gamle’ tunnel.
Dorte: Glad for at deltage på trænerudd. Får så mange gode og nye input 😊
Mia: Er der nogen der vil starte et nyt hvalpehold op om onsdagen? Ingen
trænere gav umiddelbart tilsagn om det. Så det er på stand by indtil videre.
Anne Marie: AG Balancebom: Kan den eventuelt gøres lavere? 40-50 cm i
højden vil være ønskeligt.

