Deltagere:

Pia, Charlotte, UllaRe H., Malene, Tina, Mia, Lene, Mette,
Anne-Marie og Gitte

Afbud:

Dorte, Børge, Lennart, Ulla P. og Niels, Hanne og Heinz

Dagsorden:
1. Kort info fra alle hold.
Hvalpe: En del vil fortsætte. Fint velfungerende hold. Holdet har været for stort. Der har
været for meget ventetid.
Unghunde 1: Fungerer godt. Stort frafald.
Unghunde 2: Fungerer godt. Stort fremmøde.
C1: Godt fremmøde. Engagerede hf’er.
C2: Godt hold. Fungerer godt socialt.
C3: Godt hold. Stor spredning på det hf’erne kan. Engagerede.
C4: Godt hold. De udvikler sig. God stemning.
A/E: Småt men godt.
IPO: Frafald i efteråret. God træning. Det er ikke alle der er lige engageret.
Rally: Stort frafald på det sidste. Fint hold.
Agility: Gode til at komme. Godt hold. Engageret. Alle fortsætter.

2.

Ønsker til intern efteruddannelse.
Dem der var på klikker kursus ønsker opfølgning på dette.
Andre ønsker:
Spor. Kom gerne med forslag til instruktør.
Op- og nedvarmning af hund
Fællestræningsdag for alle trænerer- forår og efterår.

3. Kursustilbud fra DcH og kreds 5.
Tina, Mette, Anne-Marie og Pia ønsker familiehunde overbygningen.
Lene ønsker DcH overbygningen.
Gitte sender kursustilbuddene rundt.

4. Valg til trænerudvalget
Gitte, Lennart og Malene blev valgt til nye trænerudvalg.

5. Eventuelt.
Mia går ind i konkurrence udvalget. Der mangler en repræsentant fra bestyrelsen.
Hvad gør vi når vi ser en hf’er tæver sin hund på pladsen?
- Tag en snak med hf’eren om at vi ikke acceptere dette.
- Hjælp med at løse problemet på en positiv måde.
Tæver i løbetid.
Det er trænerens opgave at informere om, at tæver skal have klorofyl tabletter hvis de
kommer til træning, når de er i løbetid.
Malene laver et skriv, og sender det til Yrsa, så det kommer på hjemmesiden.
Vi skal huske, at være ekstra opmærksom hvis vi får en ung hundefører på vores hold, da
de kan føle sig udenfor.
Når vi afholder konkurrence officielt eller uofficielt i Rally eller Agility, skal hf’erne have
resultatet på papir.
Resultaterne skal sendes til Yrsa så de kan komme på hjemmesiden.
Fremover bliver trænermødet efter generalforsamlingen flyttet til den 1. onsdag i
december måned kl. 19.00.

