Referat af trænermøde onsdag den 13. april kl 19:15
Deltagere:

Gitte, Børge, Heinz, Charlotte, Lene, Mette, Niels, Malene, Lennart, Tina,
Ulla H., Ulla P., Dorte, Hanne, Pia

Afbud:

Anne Marie

1. gennemgang af holdene
Hvalpe: Hf’erne vil gerne lære. Mange spørg til unghundehold.
Unghund: Hf’erne hygger sig. Lærer noget. Gode til at melde afbud.
C-1: Godt hold. Gode til at møde op. Gode til at melde afbud.
C-2: Nogle går i konkurrence. Et par stykker har fået 1. Oprykker. Spor er droppet i foråret for at koncentrere sig
om programmet. Træner andre steder end på pladsen en gang om måneden.
C-3: Fint hold. Meget forskel på hvor langt de forskellige hf’er er. Gode til at melde fra. Hf’erne er positive og
tager til sig.
B: Godt fremmøde. Flere har været i konkurrence.
A/E: Går godt. Tiden er for kort (1½ time) Hf’erne går i konkurrence.
IPO: Der er kommet nye hf’er til. Godt socialt hold. Har trænet en del spor. Godt fremmøde.
Rally: Fint hold. Bruger en del tid på at tale om skiltene. Der er fire der skal i konkurrence den 30. april. Resten af
holdet tager med.
Agility: Der er købt nye redskaber. 2 tuneler af 6 m, beslag til spring samt et nyt hjul.
2. Evaluering af kursus i kropskontrol
Følgende ting blev sagt: Sjovt at prøve. Sjovt at se hvordan hundene reagerede. Fint arrangement. Godt at
prøve noget alternativt. Fået nye/andre måder at træne på. Man kan fortælle om det på holdene og evt. give
lektier for.
3. Indkøb af træningsudstyr (Lene)
Der skal købes en sandkasse med plastbolde.
Vogn til Rally tingene.
Luftpistol til kompressoren.
Der bliver lavet hylder ud til det bagerste materialerum. Niels og Børge står for projektet.
3 lange liner (10 m.) med gummibelægning. Gitte køber.
4. Kurser efteråret 2016. Hvad ønsker vi?
Den 14. -15. Maj er der kursus for IPO figuranterne. Børge og Heinz deltager.
Der er fire træner der gerne vil have uddannelse i klikker træning.
Der var nogle der ønskede et kursus i hvordan man får hunde til at gø. Dette kan måske løses internt i klubben.
Her kunne man samle nogle af de hunde man ikke kan få til at gø og lave et kursus for dem. De trænere der
gerne vil lære noget kan deltage.

Trænerne undersøger på deres hold om der er hunde der ikke Kan/vil gø.
Opfølgning på førstehjælpskurset.
Malene og Lennart er meldt til kursus. Dette kursus er en overbygning på det kursus de var på sidste år.
5. Hvad skal der stå i folderen om RcH?
Udgik
6. Oprydning i materialerummet
Vi skal blive bedre til at rydde op efter os i materialerummet. Børge og Dorthe er sat på opgaven med at komme
med forslag til hvordan de forskellige ting skal stå.
7. Info om evt. Ny plads
Under mødet var der flere, der protesterede over bestyrelsens valg af plads, da de ikke mente at den var
brugbar.
Efter mødet har bestyrelsen opgivet at arbejde videre med den grund de havde fundet, bl.a. pga. Bopælspligt.

8. Evt.
Der skal købes et nyt partytelt da flere af siderne er revnet.
Der er en hf’er der gerne vil skifte hold fra formiddag til efterdagshold. Kan det lade sig gøre?
Hotelgrunden: Skal den slås? Hvad koster det?

