Referat fra trænermøde onsdag den 21. juni 2017 kl. 19.15

Deltagere:

Pia, Ulla, Malene, Lennart, Mette, Charlotte, Hanne, Mia, Gitte, Børge,
Tina, Anne-Marie

Afbud:

Heinz, Lene, Dorte, Kenneth, Finn, Louise

Dagsorden:
1. Kort info fra alle hold
Alle hold, hvor der var en træner repræsenteret, blev gennemgået. Generelt var
ordlyden, at det går godt på de forskellige hold. Yderligere kommentarer var:
’Gammelt hvalpehold’: 4 Hf’ere har ytret ønske om at fortsætte efter sommer.
’Rullende hvalpehold’: Det kører videre efter sommerferien.
Introhold: Pt. 4 Hf’ere, lærevillige.
Familiehold 2: Alle Hf’ere har rykket sig, fungerer socialt godt.
Familiehold 3: Laver ’skøre’ øvelser, ikke så meget lydighed, plads til 2-3 hf’ere mere.
Proces 1: Går fremad, hf’ere vil gerne, lidt frafald pga. 3 ’sygemeldte’ hf’ere.
Proces 2: Har fået en ny hf’er fra intro, alle rykker sig, evaluering her inden
sommerferien.
Konkurrencehold: 6 hf’ere, engagerede, alle har været i konkurrence her i foråret.
A/E-hold: Går rigtig fint, stabile hf’ere, prøver at udfordre hf’erne ved at træne noget
mere momenttræning bl.a. i eftersøgning.
IPO-hold: Stabilt fremmøde, ikke så mange hf’ere, tage en snak med hf’erne om at få
trænet gruppe C mere end en gang om ugen (ellers rykker man sig ikke). En hf’er flytter
til proces 1.
AG: Lidt frafald af hf’ere, ingen interesseret i konkurrence pt., plads til flere hf’ere.
Snuderne: Går godt, træner bl.a. skovspor, frit søg, nosework, prøver sig frem med
forskellige øvelser.
a). Fordeling af hf’ere fra ’gammelt’ hvalpehold + b). Introhold, skal det eventuelt
omdøbes til et familiehold og slåes sammen med hf’ere fra ’gammelt’ hvalpehold ?
De 4 hf’ere fra ’gammelt’ hvalpehold flyttes efter sommerferien til introholdet. Holdet
omdøbes til Familiehold 1. Træningstiden bliver: 12:15 – 13:15. Holdet vil stadig være
åbent for optag af nye hf’ere.
c). Rally – nyt træningstidspunkt efter sommer nu hvor Louise overtager holdet ?
Rallyholdet træner efter sommerferien kl. 11:30-13:00.
(AG-holdet: 9:30 – 11:00).

2. Træneraspirant og trænerføl – placeres på nye hold efter sommer
Hanne: Familiehold 3 (Pia)
Mia: Familiehold 1 (Charlotte)
Dorte: Familiehold 2 (Mette)
Finn: Proceshold 2 (Gitte)
Trænerudvalget afholder et evalueringsmøde med alle 4 aspirant/føl d. 5 juli.
3. Sporkursus i august (19. + 20. august)
Alle skal hjælpe med det praktiske (indkøb, madlavning, kage, oprydning m.m)
Husk at tage højde for det i jeres træningsplaner, da træningen jo er aflyst denne lørdag.
Dorte deltager ikke, Tina deltager kun lørdag. Ellers ok fra alle andre fremmødte.
Anne-Marie og Mette bager kage.
Husk: Emner til kurset, som der skal ligges særlig vægt på, fremsendes til Malene !
4. Afholdelse af modul i træner-uddannelsen – 2. september 2017
Hvem vil hjælpe / hvem er ansvarlige ?
Pia: Morgenmad + frugt, Mia: Middagsmad, Hanne: kage, Tina: hf’ere til undervisningen.
5. Mia: Familiehold:
Længere træningstid, så der kan blive tid til af holde en pause i træningen hvor man kan
snakke og hygge og derved få et bedre socialt sammenhold ?
God idé, træningstiden forlænges ikke, men det forsøges at ligge en pause ind midt i
træningstimen. Dette kan jo gøres på alle hold !
6. Eventuelt:
a). Træningsredskaber:
- Bygge gammelt IPO-spring om til mobilt spejl: Børge, Gitte
- Vogn til rally-redskaber: Børge
- Hylder i materialerum / toiletbygning til Snude-holdet’s ting: Lennart, Heinz
b). Ulla – skulle arbejde videre med et internt kursus for proceshold og konkurrencehold
(instruktør: Nina Krüger) – status ?
Det kan ikke lade sig gøre at lave et kursus med så mange deltagere, der er max plads til
6-8 hf’ere. Et kursus koster ca. 5000 kr. Når det bliver slået op, vil det være tilmelding
efter først til mølle princippet, egenbetaling vil blive ca. 800 kr. Ulla arbejder videre med
det.
c). DcH-blade: Husk at få dem delt ud til jeres hf’ere.
d). ’Prøve-konkurrence’ for Proceshold 1: Hf’erne er interesseret. En god måde at se hvor
langt man er kommet i sin træning. Lennart og Malene skal være dommere. Der er ikke
pt. fundet en dato.
e). Hundens Dag d. 13. august – status fra Mia:
Alle hold er repræsenteret med en lille opvisning, opvisningen skal vare ca. 10 min /
hold.
Kenneth speaker ? (Mia spørger) !
Liste med boder gennemgået.

f). Kredsinstruktører: Kredsens instruktører er få, så hvis man har lyst til at gå i gang med
uddannelsen, kan man henvende sig til Gitte.
g). Proceshold
Der blev snakket om hvilke krav / kriterier der skal være for at gå på et proceshold i RcH.
Alle var enige om, at hf’ere kun bør gå på et proceshold hvis de har et konkret mål med
deres træning (konkurrence / prøvedeltagelse når de er klar) og at hf’erne bør træne
mere end én gang om ugen, - hvis de ikke gør det, bør de gå på et familiehold.
Men trænerne hverken kan eller skal gå og kontrollere hvad, hvor og hvor meget hf’erne
træner.
Hf’erne på de 2 proceshold opfordres til at deltage i en officiel konkurrence / prøve til
vores klubmesterskaber d. 4. + 5. november.
h). Rengøring
Hvis man er i tvivl om hvad / hvor meget rengøringen indbefatter, så tag et kig på den
seddel der hænger på opslagstavlen – eller spørg !
i). Friluftsråd
I hver Kommune er der et Friluftsråd – kunne der være nogen i klubben der kunne være
interesseret i at sidder med ? Kunne måske være en mulighed for at få ’en fod indenfor’
til f.eks. træning på alternative arealer…
Gitte fremsender mail til alle trænerne (som bestyrelsen har modtaget).
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