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1. Hvor mange hunde forventes der til de forskellige hold efter ferien? 
2.  Hvordan ser trænerfordelingen ud? 

  

Gren Hvor mange 

Agility 

 
1. Deltagere: 
Der er 27 deltagere i alt nu forventes 7 nye til præ agility. 
 
2. Trænere: 
Situationen er OK, og der er 1 ny aspirant. 
 

Rally 

1. Deltagere 
38 hundeførere med 45 hunde. Forventer kun 1 ny.  
 
2. Trænere 
Der er nu 6 trænere på Rally, så trænersituationen er OK. 
 

Familiehold 

1. Deltagere 
 25 tilmeldte + begynder hold med X? forventer 1 ny. 
  
2. Trænere 
Situationen er OK der er 4 + 1 hjælpetræner. 
 

 

 
1. Deltagere 
37 i alt forventer 5 nye. Der er fortsat begrænsning på max 5 fra hvalpehold i 
2022. 
 
2. Trænere 
Der er 7 trænere og 2 nye på vej. Træningen tilrettelægges, så trænerne 
skiftes til at stå for træningen. 
 

Jagtholdet 

 
10 deltagere træner hver 2. mandag 
Trænerkapacitet er OK hvor Per B afløser de træningsdage hvor Søren han 
har vagt. 
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3. Banefordeling 

Fortsætter som hidtil:   

• Mandag: Agility   

• Mandag: Jagt hver 2. uge i ulig uger (fra august) 

• Tirsdag: Familiehold – fra april til oktober ca. herefter lørdag formiddag 

• Tirsdag: Hvalpe start 17.30 

• Onsdag: Rally 

• Onsdag: Nosework 

• Torsdag: Lydighed 

• Lørdag formiddag: Familiehold – fra oktober til april ca. 

Det er vigtigt at ”nye” hold sikrer at aftale med dem, der ”har” baner og tid, hvordan man fordeler 

arealet. 

 
4. Nosework  

 
Anne Rompanen er snart færdig uddannet som Nosework instruktør, og vil gerne starte hold op til 
efteråret. 
 
Planen er at der skal starte 2 begynderhold á 5 deltagere op om onsdagen. Hold1 fra 17.30 – 19 
og hold 2 fra kl 19 – 20.30. 
 
Der holdes intro den 3. august. 
 
Da det er en forsøgsordning vil det være Anne, der står for at vælge deltagere, hvis der er mere 
end 10 interesserede. Forløbet er også en del af Annes afslutning af uddannelsen. 
Fremover til der være mere åben tilmelding. 
 
 Der skal ikke bruges ret meget plads udenfor, der arbejdes mest i klubhuset. 
 
 
5. Nyt fra bestyrelsen 

 
Trænertøj 
Helle Svendgård orienterede at man i bestyrelsen har drøftet om det er tid til at trænerne får tilbudt 
”trænertøj”. Bestyrelsen efterlyser ideer hos trænerne om hvad der kan være behov for – hvad vil 
man gerne have? Der kom mange forslag men ingen afklaring. Det bliver op til bestyrelsen. 
 
Forslag: 

• Bukser, trøje, fleece, vest 

• Sko/støvler 

• Logo til påsyning/strygning 

• Evt. give et beløb til eget indkøb, hvorefter klubben betaler for at få sat logo på 

• Løsningen skal tage hensyn til at der er forskellige behov i det enkelte grene. 
 
Hegn 
Susanne orienterede at vi nu er færdige med første etape af hegnsopsætning, hvor der er lukket af 
til 3 sider ned bmod vejen bag klubhuset. Der opfordres til at man benytter arealet kan bruges til 
feks at øve at gå uden snor og indkald 
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Bestyrelsen skal undersøge hvad vi må og ikke må på arealet. Det er lidt svært fremkommeligt 
med ujævnheder og højt græs) 
 

6. Eventuelt 

 
Gøende hunde 
Helle Fulgsang har via en samtale med en nabo erfaret, at vi er tæt på en naboklage pga 
vedvarende hundgøen indimellem. 
 
Det er vigtigt at trænerne tager hånd om dette på holdene og hjælper hundeførerne til at arbejde 
med at få det minimeret. 
 
En ting der umiddelbart kan hjælpe naboerne, hvis det er gøende hunde i bilen kunne være 
 

1. Ikke holde med bagenden ind mod naboerne 
2. lukke bilen 
3. flytte bilen – evt parkere i den anden ende af pladsen 

 
Gøende hunde under arbejde skal jo håndteres på en anden måde. 
 
Der er også den mulighed at vi laver en træning med en adfærskonsulent, enten på holdet eller 
ved at lave en kursusdag.  
 
Mappe til instruktør aspirant 
 
Helle F arbejder på at vi får fastlagt begreberne, og det bliver som følger:  
 
Man er føl på et hold, indtil at man starter på uddannelse 
Når man starter på uddannelse er man aspirant (til instruktør) 
Når man er færdig med uddannelse er man instruktør. 
 
Så må vi øve os i på at bruge begreberne.  
 
Vi har engang haft en mappe til aspiranter, hvor klubben har formuleret forventninger til vores 
instruktører og forløb i forhold til at gennemføre uddannelsen. 
Vi har de sidste par år ikke haft fokus på at tage godt nok hånd om dem vi har haft på uddannelse. 
 
Helle F og Annie er ved at få opdateret mappen, så vi får et mere styret og opfølgende forløb for 
dem vi sender på uddannelse.  
 
 
Noget for noget – 10.000 fra Kvickly 
 
Klubben har ved modtagelsen af beløbet lovet at give noget tilbage som tak. 
 
Tanken er at lave et indslag til høstfest arrangement i Odder den 26. august.  
 
Joan, Lillian og Anne Rompanen har meldt sig til at stå for planlægning. 
 
 
Kreds 3 skal stå for DM i 2023 
 
Joan orienterede at der ikke er nogen klub i kreds 3, der har meldt sig til at stå for arrangementet 
som hovedansvarlig. DM er et stort arrangement, og der er rumlen i krogene om at ændre på det, 
men i 2023 afholdes det som det plejer. 
 



Referat fra trænermøde tirsdag d. 21. juni 2022 

 

 Side 4 af 4 

Horsens har meldt sig til at stå for at skaffe arealer og faciliteter mod at andre klubber i kreds 3 
hjælper med resten. Tanken er at hver klub skal byde ind med hvilke grene de vil stå for, og så har 
de opgaven med at afvikle det.  
Joan opfordrer til at vi som klub melder os på banen. Åbenbart er nogle af grenene allerede 
”taget”, så hvordan planlægning i øvrigt skal foregå er ikke helt klar endnu. 
 
 
Uofficiel Nosework konkurrence september 2022 
 
Henriette Ahrenkiel har forespurgt på administrativ hjælp (fra Annie) til at holde en uofficiel 
Nosework konkurrence. Alt det praktiske står de selv for. 
 
Den er ved at blive planlagt og tilmelding kommer til at være i Klubmodulet.  
 
Sparekassen Danmark 
 
Modtager gerne ansøgninger fra lokalforeninger på støtte beløb. Dette som info til bestyrelsen. 
 
Viborgkursus november 
 
Vi sluttede med en opfordring til alle trænere og de under uddannelse om at deltage i Virborgkurset 
19 – 20 november.   
 
  
 

Tak for et godt møde.  
 
  


