Referat fra trænerudvalgsmøde 02.05.2018, kl. 19:30
Deltagere: Dorte, Gitte, Lennart og Malene
1. Venteliste med nye hf’ere
1. Er der plads på holdene til dem? (unghunde, voksne hunde).
1 ny hf’er er startet på unghundeholdet og 2 nye hf’ere er startet på
familieholdet. De pt. 3 sidste unghunde, bliver tilbudt plads på et hold
sammen med dem der ønsker at fortsætte fra hvalpeholdet (Børge
vil gerne træne dem).
2. Hvalpe – skal der starte nyt hold?
Der er sendt mail rundt til trænere og aspiranter for at høre om der er
nogle der ønsker at starte et nyt hold. Der er pt. 5 hvalpe på
venteliste.
2. Aspiranter, føl
1. Hvordan går udd.(aspiranter)?
Positive tilbagemeldinger. Mia og Dorte deltager i det sidste
grundmodul af trænerudd. d. 7. juni.
2. Hvordan går det med Preben (trænerføl)?
Charlotte, som har haft Preben med på procesholdet, kan kun
anbefale at han fortsætter som trænerføl.
Det er trænerudvalgets plan, at klubbens trænerføl skal rundt på så
mange hold som muligt. Preben flyttes til det nye unghundehold
(sammen med Børge) pr. 19. maj og frem til sommerferien.
Udvalget har haft en evalueringssamtale med Preben d. 5. maj.
3. Omrokering efter sommerferien.
Både aspiranter og føl skal flyttes til nye hold efter sommerferien,
dette for at de får så meget viden / erfaring som muligt. Lige pt. ved
vi ikke om der er hold der bliver slået sammen eller lign. efter
sommer, så hvilke hold de bliver placeret på, vides endnu ikke.
3. Fællestræning for trænere, asp., føl d. 17. juni.
1. Hvad skal vi træne?
Trænerudvalget har lavet en plan for dagen. Info er sendt ud på mail,
vi vil gerne vide hvor mange der deltager.
4. Efterudd. – sporkursus – ny dato.
Det bliver søndag d. 19. august 2018. Nærmere info kommer senere.

…fortsættes næste side 😊

5. Nyt fra bestyrelsen
1. Bestyrelsen arbejder stadig på at finde et område til en ny
træningsplads. Der afholdes møde med Kommunen 16. maj.
2. Bestyrelsen vil gerne holde et møde med klubbens trænere – det
bliver d. 17. juni efter vores fællestræning hvor Elsebeth og Kirsten
kommer ved 16-tiden.
6. Eventuelt
1. Hvalpeholdet havde sidste træning d. 5. maj. Gitte lavede diplomer til
hf’erne. 8 har vist interesse for at fortsætte.
2. AG-hold: Der er den senere tid gjort en stor indsats for at få nye
hf’ere til AG-holdet (avisannoncer, FaceBook-annonce, sedler
ophængt i lokalområdet m.m.) uden det store held. Til sommerferien
evaluerer trænerudvalgt hvorvidt holdet skal fortsætte. Gitte har
informeret Anne Marie, og snakket med hende om, at hendes
træner-ressource måske skal bruges på et andet hold.
3. Inden sommer vil udvalget gerne vide hvorvidt de trænere der er på
orlov i 2018, ønsker at træne hold igen i 2019. Gitte kontakter dem.
4. Fælles træningsdag for alle medlemmer – er det noget trænerne
kunne tænke sig at arbejde videre på/bruge en lørdag eller søndag
på? Evt. først i 2019 da vi jo i år har den fælles spordag…
5. Vi snakkede om vi evt. skulle prøve at ’genoplive’ den fælles
onsdagstræning? Vi vil gerne høre trænernes mening, da det nok vil
blive en form for turnusordning.
6. Trænerne må gerne ’vejre’ stemningen for en sommerfest på deres
hold. Der er pt ikke arrangeret noget, men nogle synes det er
ærgerligt at det er droppet i år.

