Referat Trænermøde den 30. september 2015
Deltagere:
Niels
Ulla P.
Lennart
Kenneth
Børge
Tina
Ulla H.
Gitte

Christen
Malene
Lene
Mette
Charlotte
Anne-Marie
Pia

Uden afbud:
Heinz
•

Kort info fra de enkelte hold
Unghund 1: Der er svingende opbakning. De melder afbud. Der sker en udvikling med de
fleste.
B1:HF'erne møder op, - hvis ikke meldes afbud. Det er tydeligt at der er

HF'ere der træner mere end andre. Træningen går planmæssigt. Træneren
kunne ønske mere interesse for deltagelse i konkurrence.
Hvalp 2: God opbakning. Man kan se at der sker en udvikling med dem.
C-mix 2: God opbakning. Udfordring med enkelte hf’er.
B2: Meget frafald. Det går stille og roligt. Nogen træner mere end andre. Ikke så meget
gang i konkurrence.
A+E: Hf’erne kommer. Planmæssig fremgang.
C-hygge: Går godt. Vil gerne i konkurrence. Godt fremmøde. Nogen træner mere end
andre.
klubber – da 1 gang træning om ugen ikke er nok.
C-mix 1: Går fint. Gode til at melde afbud. Der er ikke så mange der deltager i
konkurrence.
Unghund 2: Godt hold. Der sker en udvikling.
•

Eventuel efteruddannelse i efteråret 2015.
TUV har ikke arbejdet med det, da det er svært at finde nogen, der udbyder kurser i
alternativ træning.
Lene og Charlotte fortalte om en Linda Sørensen fra DKK der underviser i bla.
bagpartskontrol.
Begge vender retur til TUV med kontaktoplysninger på interessante instruktører.

•

Anvendelse af græsmarken ved Hotelgrunden.
Marken er blevet slået fire gange. Tidsler og brændenælder er væk for nu. Trænerne skal
sige til hf’erne at marken kan bruges til f. eks. spor.

•

Seminar om mentaltræning MindDog .
Det koster 895,- kr. for tre gange. Der hænges en seddel op hvor der kan læses om det.
Trænerne fortæller om det på deres hold.

•

Afholdelse af Rally kursus den 11. okt.
Pia, Mette og Tina hjælpes ad med at få lavet mad mm.
Kurset er flyttet til Tre Ege Skolen i Ryslinge.
Der skal bruges 6-9 hunde fra kl. 14-15.

•

Ønsker til hold og intern efteruddannelse 2016.
Udfyld sedlen og aflever den til TUV senest den 1. dec. Skriv om du vil gå alene eller
ønsker en medtræner.

•

Ønsker til efteruddannelse på kredsplan 2016.
Giv lyd hvis I har forslag til kurser på kredsplan. Besked senest den 18. oktober, da der er
møde for kredsens træningsledere den 20. oktober 2015.

•

Agility og Rally 2016
Der er hf’er der har skrevet sig på til både agility og rally. Det er ikke sikkert at begge
ønsker kan opfyldes. Der skal annonceres for at få kunder i butikken da der er mange der
udbyder rally og agility i omegnen.
Lene finder priser på nye skilte og skilteholdere og laver ønskeseddel.
Anne-Marie mener at vi kan starte med de ting vi, suppleret med lidt nyt
Anne-Marie finder priser på det hun gerne vil have og laver ønskeseddel.

•

Skriv til hundeførere for sæson 2016.
Sedlerne er klar til udlevering fra lørdag den 3/10.
Malene vil gerne have at vi sætter holdene så de passer sammen.

•

Evt.
IPO-figuranterne kan komme på kursus den 25. okt. med Erik Fenger.
Der kommer nyt program for IPO fra næste år.
A-holdet holder kursus med Kurt Skytte den 1. november.
Der skal købes flere kædehalsbånd i forskellige længder – og der skal ligeledes indkøbes
nye sorte spande.
Dog-march den 3. okt. Der er fire hf’er der skal med.
En anden gang skal der meldes ud i bedre tid.

