Referat fra trænerudvalgsmøde 15.01.2018
Deltagere: Dorte, Gitte, Lennart og Malene
1. Fordeling af hundeførere og trænere på hold.
Herunder vurdering af eksisterende venteliste med nye hf’ere.
- Hf’erne blev fordelt på hold ud fra de tilbagemeldinger vi har
fået. Der blev sat træningstider og trænere, aspiranter og føl
blev fordelt på holdene. Desværre blev det ikke muligt at sætte
2 trænere på alle hold, selvom det havde været det bedste.
- Det er muligt at der i løbet af sæsonen skal startes yderligere
hold op f.eks. hvalpehold, da første hold næsten er helt booket.
Så TUV håber på trænernes velvillighed til at træne et hold
mere.
- De hf’ere der havde ønsket at træne med 2 hunde på 2 hold har
fået deres ønske opfyldt.
- Vi har haft god søgning fra nye hf’ere; der bliver startet et helt
nyt hvalpehold op (i skrivende stund med 9 nye hvalpe). 3 nye
hf’ere til unghundeholdet og 1 ny til Rally-holdet. Alle har fået
information om hvornår de skal starte op.
Hold
Hvalpehold
Unghundehold
Familiehold
Proceshold

Træningstid
9.30-10.30
12.00-13.00
9.30-10.30
10.00-11.00

Konkurrencehold
A og E-hold
IPO-hold

9.30-11.00
12.00 11:30-12.45 herefter
Gr. C
11.30-13.00
9.30-11.00

Rally / Lydighed
Agility

Træner(e)
Børge
Ulla og Dorte (asp.)
Gitte og Hanne
Charlotte og Preben
(føl)
Malene
Lennart
Gitte + figuranter
Louise og Mia (asp.)
Anne Marie

2. Hvalpehold
- ’Trimning’ af koncept (hvor mange moduler osv.)
- Pris?
Med kun en træner til vores hvalpehold bliver det meget svært at
få det til at fungere med rullende optag, så derfor besluttede vi (i
samråd med Børge som skal træne holdet) at holdet løber over 12
x træning og at der er et max på 10 hvalpe. Børge bruger så nogle
af de elementer/øvelser fra det tidligere koncept til sine timer.

3. Planlægning af:
- Sporkursus med Jill (opfølgning på kursus i 2017)
Jill har sagt ja til at komme og lave et opfølgningskursus på det
sporkursus vi havde sidste år. Kurset bliver i år afholdt d. 3.+4.
marts 2018. Husk at aflyse jeres træning d. 3. marts!
- Fælles træningsdag for trænerne
Dato for fælles træningsdag for klubbens trænere, aspiranter og
føl bliver søndag d. 17. juni 2018. Vi snakker nærmere om det på
næste trænermøde.
- Fælles sportræningsdag for alle klubbens medlemmer:
Lørdag d. 6. oktober 2018.
4. Nyt fra bestyrelsen
- Gitte gennemgik årets aktivitetskalender i DcH Ringe.
- Lørdag d. 31. marts (Påske) er det op til den enkelte træner
hvorvidt man træner sit hold eller aflyser.
- Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at der på alle hold ligges vægt
på det sociale samvær på holdene.
Ligeledes kan det være en rigtig god idé, at man som træner
løbende evaluerer træningen med sit hold for at holde fokus på
at alle hf’ere får noget ud af træningen, dette gælder alle hold
og ikke kun konkurrenceholdene.
5. Eventuelt
- Bemærk at DcH nu anerkender både titertest og vaccination.
Begge må være 4 år gammel.
- Næste trænermøde: 4. april 2018 kl. 19:00 !
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