Referat
træner møde - DcH Sæby.
Dato: 14/09 2021
Tidspunkt: 19:00 – 21:00
Sted: DcH Sæby

Møde indkaldt af: Lone

Afbud meldes til: Maria

Deltagere: Pia, Jens-Otto, Maria, Henrik, Karen, Lone, Carlo, Rikke.

Afbud: Stig, Cecilie,
Leif, Christian, Brian,
Patricia, Karina,
Veronica, Allan,
Tommy.

Udeblevet:

Mødeleder: Lone

Referent: Maria

Kage: Lone

Punkt.

Beskrivelse.

1.
Godkendelser

Dagsorden godkendt.

2.
Orientering fra træner udvalgs Formanden

Lone fortæller: at hun har fået lov at få tjansen
som træner formand, fordi Marie holder en
pause. Hun sige også at hun er meget grøn i faget,
så hun skal lige i gang, men hun for hjælp til det
på sidelinjen. Har man noget ang. træning eller
andet, skal man bare komme og snakke med
hende.

3.
Orientering fra formanden

Lidt fra kredsen
–

Næste år bliver som et almindeligt
konkurrence år, man må max have 3
klasser til konkurrence, hvis man gerne
vil have alle 4 klasser skal det deles op
I 2. Konkurrence kalenderen er
kommet og vi har besluttet at holde
vores årlige sommer konkurrence som
vi plejer at gøre. Der må max være 10
c og b konkurrencer og min 10 a og e.

–

d. 20/11 er der sporkursus i Arden for
nye sporlægger, som vil ligge spor for
klubberne, eller gerne vil være med I
spor lægger centralen. Bestyrelsen

snakker om at give dette kursus til
nogle medlemmer, hvis de vil lægger
spor for klubben til konkurrencer.
–

Der vil komme en mail ud til Maria,
med en dato, hvor Ole Christensen har
laver en dag, hvor man kan være
dommeraspirant for en dag. Lige som
når vi har dommeraspiranter ude ved
os, og hvor Ole C fortæller hvad det
kræver.

–

Grund uddannelse for trænere,
klubberne skal huske de krav der stilles
til træner uddanelsen. Alt for mange
klubber sender, alt for nye hundefører
på uddanelsen som ikke har nok
kendskab til hundetræning.

–

I vores egen bestyrelse holde marie
pause, som lone har fortalt. Lige nu har
Marie sit hvalpe hold sammen Rikke. Til
hun er klar igen.

–

Jane er trådt ind i bestyrelsen, til marie
er tilbage

–

Lokal konkurrence der er fundet
dommer ude fra, alle klasser vil kunne
deltage. Fra Hvalpe til A klassen.

–

Der kommer et sporkursus med lise
lotte, hvor alle træner kan deltage dog
uden hund. Den 13/11-21

–

Bent er helt stoppet i klubben med at
hjælpe, han kan ikke holde til det
mere. Men han vil stadig komme og
besøge os.

–

Landsforeningen har fået lavet en
aftale med dogcoche, hvor alle
uddannet instruktører kan få 40 %.
Men det er kun uddannet træner der
kan benytte sig af tilbudet fra lands
foreningen, de håber at få flere med
om et halvt år. Der kommer mail ud til
alle med rabat kode.

-Man kan tage c hundefører med ud og se en
rigtig konkurrence. Træneren kan eventuelt
tager sit hold med ud til konkurrencen, så de
kan se hvad det er.
-Træner kunne også tage med dem ud når de
selv skal starte første gang ude.

4.
Hvordan for vi c hunde ud til konkurrence

- De skal få begejstringen for det, når de er
på hvalpe holdet.
Måske man skulle tage dem med ud og se en
b a e hund hvordan det ser ud når de træner,
for at få begejstring til at fortsætte.
-Kunne man lave en opvisning, hvor de nye
hundefører kan se øvelser i de forskellige
klasser, for at få dem med ud.
-Vi skal prøve at have dem til at starte til
vores lokal konkurrence, også selv om de
måske ikke helt er klar. Så de kan mærke den
gode stemning der er sådan en dag.
-Trænerne skal selv ud og finde en afløser
hvis de er forhindret i at komme, man kan
eventuelt spørge sin hjælper eller en af de
andre trænere.

5.
Generalle regler for trænere.

-alle nye medlemmer skal igennem
trænerudvalget, inden de kommer på hold, så
vi ikke har medlemmer der går og ikke er
meldt ind i klubben. Forsikringen dækker bla.
Ikke, når ikke de er meldt ind
-Det er vigtig man kommer til tiden når man
har hold, og ikke kommer for sent til sit hold
og særligt de nye hold som hvalpe hold og
nye c hold. Så der ikke står en masse nye
hundefører og ikke ved hvad de skal gøre af
sig selv.
- Der kommer en fornyet seddel op i
klubhuset på tavlen, med regler for trænere.

6.
Rystesammen dag

Lone fortæller:
Ryste sammen dagen er med hund, men man
bestemmer selv om hunden skal være med.
aktivitet udvalget vil gerne man reklamere
med det ude på sit hold, så vi kan få nogle

med til dagen. Programmet er ikke sat i nu,
da de ikke ved om der kommer nogen.
Men det hun ved er at vi starter med kaffe og
kage kl. 15. når vi er færdig med kaffe og
kage, bliver alle delt op i nogle hold, hvor der
er lavet nogle poster med nogle opgaver man
skal udføre.

7.
Er der noget du vil drøfte vedrørende dit hold

-Henrik syntes det er svært at finde plads til
sit hold nede i hullet, når holdet er så stort. Vi
har aftalt han frem over bruger cirkus
pladsen. Men man må self gerne bytte lidt
rundt, så man træner på forskellige pladser.
-Skal man ringe ud til de hunde føere der ikke
dukker op? Det må man gerne hvis man
gerne vil, men det er ikke noget man skal.
-De spor arealer klubben bruger til vores
konkurrencer, skal man være helt sikker på
man gerne må bruge efter følgende. Man skal
have en aftale med landmanden.
Vi har haft flere tilfælde hvor folk tager
konkurrence spor arealerne som en selvfølge
at man gerne må gå på efter konkurrence.
Det må man IKKE, ved mindre man har en
aftale

8.
Spor arealer

klubben har nogle aftaler med nogle
landmænd, om at vi må bruge deres marker
til konkurrence. Det er kun til konkurrence og
ikke til træning. For at være sikker på vi må
bruge dem til konkurrence og de ikke bliver
træt af os hvis vi kommer hele tiden.
Det kan være rigtig svært at finde nok
marker, når vi holder konkurrencer. Derfor vil
vi gerne bibeholde det gode samarbejde med
landmanden, så vi altid har spor arealer til
konkurrence.
-Der bliver forslået om man kan sætte et
stykke i Sæbyfolke blad for at få flere spor
marker og forskellige underlag

9.
Eventuelt

Der er ikke noget til eventuelt, Lone takker for
et godt møde. Og minder om at de skal huske
trænermøde/juleforkost den 12/11-21

Næste møde: den 12/11-21 træner møde/juleforkost

