Referat fra trænermøde d. 6. december 2017
Deltagere: Gitte, Børge, Charlotte, Ulla, Mia, Mette, Hanne, Pia, Tina, Louise, Anne
Marie, Lennart, Malene, Dorte, Heinz
Afbud: Kenneth, Preben
Dagsorden 1:
1. Evaluering fra de igangværende hold.
Trænerne gav en kort information fra deres hold. På en del af holdene har der her
sidst på sæsonen været en del frafald.
På konkurrenceholdene og proceshold 2 har der dog været flot fremmøde til det
sidste.
Generelt blev der meldt om god fremgang på de forskellige hold og rigtig mange
hf’ere har rykket sig i positiv retning og været engagerede og motiverede for
træningen 😊.
Der har også været fokus på hygge og socialt samvær på holdene; en del af
holdene har praktiseret en indlagt pause i træningstimen hvor der er blevet
snakket og drukket en kop kaffe.
Hvalpeholdet, hvorpå der har været taget hvalpe ind løbende, og som har haft en
lidt anden opbygning i år (modulopdelt), har givet en del udfordringer for
trænerne. Holdet har virket uhomogent og til tider ’kaotisk’, stor spredning i
niveauet på hundene. Heldigvis har mange af hf’erne på holdet været lydhøre for
træningen og vi håber at alle har fået noget positivt med fra træningen.
2. Tilbagemeldinger fra HF’erne (ønsker til træningen 2018).
Tilbagemeldingerne blev gennemgået, trænerne tager en snak med enkelte hf’ere
som måske skal genoverveje deres valg. Tilmeldingerne til proces, konkurrence og
IPO-hold blev primært drøftet.
3. Hanne – Færdiguddannet træner. Info/oplevelser med trænerudd.
Hanne fortalte om træner-uddannelsen; Rigtig spændende og lærerigt. Det har
været ok at være ’alene’ afsted fra klubben, har heldigvis gået på et godt hold som
har haft det godt sammen socialt.
Lidt overraskende var det, at niveauet på aspiranterne var meget stort; nogle
kendte ikke engang til øvelserne i DcH-programmet! Hanne har følt sig godt ’klædt
på’ fra klubbens side af, og var glad for, at hun har fået lov til at være føl/aspirant
på mange forskellige hold, samt at hun har fået ’snust’ til eftersøgningsøvelsen i A
og E-klassen.

4. Eventuelt
Trænerudvalget overrakte blomster og vin til de 4 trænere som pt. holder orlov fra
trænergerningen.
Dagsorden 2:
5. Valg til trænerudvalg for året 2018.
Gitte, Lennart og Malene genvalgt. Dorte vil gerne være med som ’elev’ for at se
hvad udvalget laver.
6. Ønsker til hold 2018.
Louise: Rally / lydighed.
Anne Marie: Agility.
Charlotte: Familie eller proceshold.
Hanne: Åben for alt.
Malene: Konkurrence eller proceshold.
Ulla: Unghunde eller familiehold.
Dorte: Åben for alt.
Lennart: A/E-hold eller andet.
Børge: Hvalpe eller unghundehold.
Mia: Rally eller andet hold som det passer (helst ikke hvalpe/unghunde).
Gitte: IPO + andet hold evt. proces eller hvalpehold.
7. Hvalpehold 2018 – hvordan skal vi afvikle det?
Det nuværende modul-opdelte hvalpeholdskoncept blev diskuteret; der var ’for og
imod’. Konklusionen blev, at trænerudvalget prøver at ’trimme’ det nuværende
koncept og vi forsøger os endnu et år med hvalpeindtag på denne måde. Børge
ville gerne træne et hvalpehold efter denne ’metode’.
8. Intern efterudd. 2018.
Vi forsøger at få et opfølgningskursus på efterårets sporkursus med Jill. Malene
kontakter hende for en dato i foråret 2018.
FVF-kursus med Nina Krüger: Ulla sætter opslag op til foråret, så alle medlemmer
har mulighed for at tilmelde sig.

Fællestræning for trænere, aspiranter og føl? Der var interesse for det og
trænerudvalget vil arbejde videre med at finde en dato i 2018.
Andre ønsker: Anne Marie: Kursus i kropskontrol, opvarmning/nedkøling.
Husk: Alle hold kan søge om 1500 kr./år. Pengene kan evt. bruges på ekstern
instruktør, udflugt med holdet eller andet.
9. Ekstern efterudd. 2018.
Malene mailer opdateret liste ud til alle trænere med kurser på landsplan. Ønsker
om deltagelse skal ske til trænerudvalget i god tid!
Sporlæggerkursus 24.02.2018. Afholdes af DcH Nordfyn.
Træningsweekend på Kredsplan: Interesse fra vores trænere.
I KUU arbejdes ligeledes med fastlæggelse af en dato for et trænings-figurantkursus.
Træningsweekend på Himmerlandsgården, afholdes i Store Bededagsferien 2018.
10.Tilmelding af træneraspiranter til uddannelse 2018.
Gitte sørger for at aspiranterne tilmeldes træneruddannelsen. Første kursus er
13.+14. januar 2018. DcH Ringe er vært og vi søger nogle som vil hjælpe med
forplejning. Hanne og Charlotte gav accept på at hjælpe.
11.Eventuelt.
1. Hvis man på sit hold har gjort brug af marker, skove eller andre arealer, skal
man henvende sig til Gitte som køber gaver til lodsejerne.
2. Preben Rasmussen starter som trænerføl i 2018.
3. Børge: Jakke til trænerne? Det tages op på næste bestyrelsesmøde.
4. Foredrag i klubben; hvad med at få en af DcH’s adfærdskonsulenter ud og
fortælle om jobbet som konsulent?
5. Juleafslutning: Hver træner er ansvarlig for sit hold.
6. Gitte: Vi bør alle blive bedre til at gøre brug af hinandens erfaring / viden.
Hjælp hinanden hvis i f.eks. støder på problemer på jeres hold. Vi ligger
tilsammen inde med en kæmpe vidensbank som bør kunne bruges bedre!

Ref.: Malene

