Referat fra trænermøde d. 20. september 2017
Deltagere: Gitte, Børge, Charlotte, Ulla, Mia, Mette, Hanne, Pia, Tina, Louise, Anne
Marie, Lennart, Malene, Dorte
Afbud: Heinz, Kenneth
1. Kommunikation internt mellem trænere, om hundeførere og til hundeførere
(Ulla).
Vi fik en god snak omkring den interne kommunikation i vores klub.
Vi har alle forskellige måder at tale til hinanden på, da vi alle er forskellige.
HUSK: ”Tal til andre som du selv ønsker at blive talt til” !
Alle trænere skal tage ansvar for den ’titel’ de har i klubben og være bedre
til at fortælle deres hf’ere om de regler der er i klubben, således at det ikke
hver gang er 1 eller 2 personer der skal håndhæve reglerne.
2. Kort info fra hold
a) Skal vi ligge nogle hold sammen ? (Der er mange afbud hver gang på flere
af holdene).
Trænere/aspirant/føl gennemgik kort deres hold. Generelt går det ok på alle
hold. Nogle har lidt udfordringer pga. alder/niveauforskel.
På flere af holdene har der her efter sommerferien været ’mandefald’, dog
melder de fleste afbud, men ofte står trænerne kun med 2-4 hf’ere hver
gang.
På proceshold og konkurrencehold er der næsten fuldt fremmøde hver gang.
Der er run på vores hvalpehold (hvor der dog er stoppet for indtag nu). Der
er både fordele og ulemper ved vores nye koncept; rullende hvalpehold.
Det blev besluttet at Hanne stopper på Pia’s familiehold og går over og
hjælper på hvalpeholdet resten af året.
3. Evaluering af internt sporkursus (Jill Rasmussen).
Alle var enige om at det var en rigtig godt og lærerigt kursus. Der var
stemning for et opfølgningskursus i 2018.
4. Fri Ved Fod Kursus med Nina Kruger (Ulla).
Ulla laver et opslag for at se om der er interesse blandt vores medlemmer
for deltagelse i sådan et kursus. Der vil være en brugerbetaling på ca. 800
kr/person.

5. Træning 2018:
a) Trænerstatus.
Pia, Tina, Kenneth og Mette holder trænerfri i 2018.
Hanne bliver færdiguddannet træner ultimo 2017. Dorte og Mia starter
på træneruddannelsen primo 2018.
b) Snak om hvordan vi kan organisere holdene.
Der var gode meningsudvekslinger/forslag/ønsker omkring hvad vi kan
gøre ift. vores hold i 2018. Med 3 trænere mindre får vi nogle STORE
udfordringer !!
- C,B og IPO kunne måske træne lydighed sammen ?!
- Der var ønske fra flere om, at der skal være 2 trænere på holdene…
- Rullende hvalpehold: Skal vi fortsætte ? Der var for og imod. Mia vil
gerne gå med på sådan et hold hvis konceptet skal fortsætte.
- Louise vil gerne være træner for en kombineret ’Rally og
Lydighedshold’.
- Proceshold: En god idé – bør forsætte i 2018.
- Unghundehold ?? Flere synes det skal være en del af holdene igen.
Der udarbejdes et brev til Hf’erne om hvad de ønsker at træne i 2018.
Inden årsskiftet skal trænerudvalget ha’ fordelt trænerne på hold.
Alle skal være indstillet på at være fleksible mht., hvilke hold man bliver
tildelt, da vi ikke har så mange trænere næste år.
6. Efteruddannelse 2018.
Forslag:
Opfølgning på sporkursus (Jill Rasmussen)
Kommunikation
Opfølgning ’kropskontrol’
Hundemassage
Opvarmning/udstrækning af hund
AG og Rallytrænere: Husk at være opmærksom på specifik efteruddannelse.

7. Evt.:
a) Info vedr. Hundes Dag 2017 (Mia).
Tak til alle for hjælpen.
Der har været nogle misforståelser vedr. den opvisningstid de forskellige
hold fik til rådighed.
Det var godt med 2 opvisningsbaner.
Udvalget kunne godt ønske sig at ha fået bedre feedback fra trænerne !
b) Nøgleboks (Malene).
Der bliver snarest opsat en nøgleboks med nøgle til klubhuset. Så kan alle
trænere komme i huset hvis de f.eks. vil træne deres hold en onsdag i
stedet for en lørdag.
c) De kommende lokalkonkurrencer – er konkurrenceudvalg stadig intakt ?
(Ulla).
Alle 4 er stadig med i udvalget (Ulla, Mia, Heinz og Børge).
Udvalget holder snarest et møde vedr. de kommende lokalkonkurrencer.
Malene/Lennart vil være behjælpelig med A/E-klassen.
Der er pt. fundet 2 dommere til DcH-klasserne.
Der er bestilt dommer og figurant til brugsprøven.
d) Gitte: Bestyrelsen arbejder fortsat på ny plads.
Medlemsfest: Betal, mød op og få dine penge retur !
Anne Marie: Hvad med også at uddele nogle ’sjove’ pokaler: F.eks.:
”Årets gladeste hund”.

Næste trænermøde afholdes onsdag d. 6. december 2017, kl. 19:00 i
klubhuset !

Ref.: Malene

