Referat af trænermødet den 26. okt.
Afbud fra: Børge, Tina og Mia

1. Gennemgang af de hold vi tilbyder i sæson 2017
Alle skal tage en snak med deres hold og gennemgå de forskellige muligheder hf’erne har.
Det er vigtigt at forklare hf’erne at det ikke er et nederlag at komme på et familiehold.
Hf’erne på k-holdet og procesholdet skal kunne glide frem og tilbage alt efter om de er klar til konkurrencer
eller ej.
Hf’er der starter på k-holdet forventes at gå i konkurrence i foråret.
Trænerne på procesholdet skal kunne k-programmet.
Hvis der ikke er hf’er nok til agility og rally annoncerer vi.
Fremover skal rally og agility besøge familieholdene.
IPO holdet:
Hundene skal være et år før de starter. Holdet er en kombination af k-hold og proceshold.
Holdet skal bevares så længe der er trænere og figuranter der vil arbejde med hundene.
”Snuderne”:
Da mødet startede var der endnu ingen der havde ønsket at træne dette hold.
VI blev enige om at de hf’er der ønsker at gå på dette hold skal hjælpe med at finde arealer der kan bruges til
træning.
Da mødet var ved at være færdigt tilkendegav Ulla H. at hun gerne ville træne holdet hvis hun selv kunne være
hf’er på holdet.
Efter mødet har vi i TUV skrevet sammen og er kommet frem til følgende:
 Vi starter holdet hvis der er 6-8 hf’er der viser interesse.
 Hvis der er ligeså stort fremmøde i sæson 2017 som i 2016 så vil der være pres på proces og familie
hold så har vi brug trænerkapaciteten der.
Ulla er blevet informeret.

2. Evt.
Til næste år skal der planlægges en ”Snuse dag” hvor alle kan komme rundt på de forskellige hold og finde ud
hvad de kunne tænke sig at træne i den kommende sæson.
Der skal annonceres så folk der har lyst til at starte til hundetræning kan komme og få info om de forskellige
hold.
Hvad skal vi gøre for at få flere til at gå i konkurrence?
For sjov konkurrencerne skal måske være andre øvelser end dem der i programmet.
Måske skal der kun afholdes klubmesterskaber i C; B, A og E klasserne.
Skal der gives pokaler i for sjov konkurrencerne eller skal det kun være i de officielle klasser? Punktet tages op
på bestyrelsesmødet.

