
Referat
træner møde - DcH Sæby.
Dato: 11/10-2022
Tidspunkt: 19:00 – 21:30
Sted: DcH Sæby

Møde indkaldt af: Lone Afbud meldes til: Lone

Deltagere: Allan, Anna, Henrik, Jan, Jens Otto, Karen, Karina, Lone, Maria, 
Pia, Veronica, Peter

Afbud:Patricia, Brian, 
Carlo, Allan H

Udeblevet: Mødeleder: Lone

Referent: Maria Kage: Jytte

Punkt. Beskrivelse.

1.
Godkendelser Godkendelse af dagsorden.

2.
Orientering fra træner udvalgs Formanden

-Først så velkommen til de 2 nye hjælpetrænere 
Peter og Anna, dejligt i har lyst til at give en hånd 
med til træningen.
-Tak til alle fordi i altid er omstillings parate, når vi 
laver hold og forsøger at få alle ender til at hænge 
sammen, det er rigtig dejligt da det ikke altid er 
nemt at få til til at passe:)
-Så vil vi gerne i bestyrelsen opfordre til, hvis der 
sker noget på trænings pladsen, at man går til en i 
bestyrelsen og fortæller det.
-i 2023 vil det være en anden måde vi holder 
vores lands konkurrence på, det er simpelthen for 
svært at finde spor marker nok om sommeren, så 
det vil blive sådan at at C og A vil være først på 
sæsonen og B vil være om sommeren hvor vi 
plejer at holde.
-Sæby, Frederikshavn, Dronninglund og Skagen vil 
prøve om vi ikke kan få NØV konkurrencen op at 
køre igen, der har endnu ikke været møde om det 
i nu, men det kommer der sidst på året. Vi vil se 
om ikke vi kan få sat konkurrencen op, til først på 
året i 20023. Det vil ikke være en konkurrence der 
tæller i bogen, men en konkurrence for sjov hvor 
alle kan være med uanset niveau. Også kan man 
også få prøvet af først på året om man er klar til 
konkurrence sæsonen starter.
-Husk og prikke til vores medlemmer ang. vores 



lokal konkurrence i sær C hunden, der er ikke 
mange tilmeldt PT 2. C B A melder sig til på 
klubmodul under event, nye c og hvalpe på tavlen.
Er der problemer gå til Maria.
Husk også at vi skal bruge hjælper til lokal 
konkurrencen, hvis man har nogen på sit hold som
kunne tænke sig det.
-Søndag den 11 december er der jule afslutning, 
skal vi finde på noget andet end de jule 
dekorationer, alle er fint tilfredse med 
juledekorationer og lotteri. 
-Søndag den 4 december vil der være en lille 
træning ude på holdene også laver hvert hold jule 
dekorationer
-Med hensyn til træneruddannelsen, skal man ha 
gået som føl min 1 år på 2 forskellige hold og have
lidt konkurrence erfaring.
-Søndag formiddag skiftes de 3 hjælper på de 3 
hold til at gå ind og sælge kaffe.
-Vigtig datoer 19/8 kursus ved Helle Sejer 
Damkjær for trænere.

3.
Karina fortæller om adfærd  og hundes signaler

Karina fortæller om adfærd blandt hunde, hvilke 
signaler hunden kan sende, hvad vi kan bruge 
vores adfærdskonsulenter til.
Karina vil sende materiale, med hunde adfærd og 
signaler til Maria, som vil blive sendt med ud i 
referatet. 

4.
Har du noget at drøfte im dit hold

Der er ingen der har noget de gerne vil drøfte om 
deres hold

5.
Konkurrence test c hunde

Alle c hunde skal til en test inden de kan stille op 
til konkurrencer på kreds og lands plan. De kan 
tage testen når de er til lokal konkurrencen min 90
point
men da hund og fører kan have en uheldig dag, 
kan træneren på c hold også godkende at de kan 
starte til konkurrence.

 6.
Kursus for trænere

Alle trænere skal holde sig opdateret med 
kursuser, man skal min på et kursus hver andet år,
enten et klubben holder, kredsen holder eventuelt
Tranum, hundefører dag, eller et kursus man selv 
tager til.

7. -Kan man holde en tema aften med hundeadfærd,
Karina og Maria vil arbejde videre på at få det op.



Eventuelt

-alle trænere skal lave en overlevering af sit hold, 
når vi skifter hold. Så den nye trænere ved hvad 
det er for et hold man for, også hvis der eventuelt 
skulle være en hunde med adfærds problmer.
-Maria vil snakke med kredsen om man har et 
sted man kan skrive til, hvis man har en hund og 
fører der skifter klub og man har haft nogle 
uheldige episoder med dem, så andre klubber kan
være opmærksom på det.
-kunne man lave en DcH Sæby håndbog, hvor der 
står hvad man skal gøre i forskellige situationer, 
det mener man er for omstændigt, man skal bare 
bruge sin sunde fornuft.
-Der bliver efterspurgt flere kursuser  for hele 
klubben, det vil vi forsøge, men har man en ide 
eller lyst til selv at sætte noget op er man 
velkommen til at kontakte bestyrelsen og hører 
om det er noget man kan lave.

Næste møde: Husk Julefrokosten den 25/11.
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