Møde notat, Trænermøde

Afholdt søndag den 29. juli 2018, klokken 10.
Lundbækvej 9, Vallensbæk.
Deltager: Freddi, Jesper, Jytte, Charlotte, Remmy, Annika, Anja,
Bianca, Boris, René

I forbindelse med kommende hold til næste indskrivning den 11.
august 2018, ønsker Freddi og Remmy ikke længer at stå for et IPO
hold, dette fordi de selv får masser at se til i forhold til egen træning
af deres hunde, altså tidspres.
Remmy og Jesper tilbyder dog, at de over den kommende sæson vil
melde ud og møde frem nogle lørdage og tilbyde C-arbejde til alle
kredsens hunde der måtte være interesseret. Dette vil blive meldt ud
på tavlen og på klubbens Facebook side.
(det forventes dog, at når det bliver aktuelt vil den store
træningsbane stå til rådighed for dette da der skal bruges skjul til
nogle hunde).
Klubben vil derfor til næste indskrivning tilbyde følgende hold:
Hvalpetræning med Charlotte og Bianca, lørdage på hvalpebanen
klokken 10 til 11.
Familiehold med Anja og Rudi, lørdage på den lille bane fra klokken
09 til 10.

ABC hold med Jytte og Morten, lørdage på den store bane fra klokken
10 til 11 (der vil dog være begrænsning i forhold til antal deltager).
Færdselshold med Annika, lørdage klokken 10 til 11 på den store bane
(Annika ønsker dog mulighed for at kunne følge deltager frem/op til
evt. prøven).
Selvtræner IPO hold som koordineres af Jytte og Bianca, lørdage
klokken 11:15 til 12:30 på den store bane.
(der vil dog være tale om et selvtrænerhold, men hvor deltagerne
kan støtte og hjælpe hinanden i forhold til træningen).
For at deltage på ”Selvtræner IPO holdet”, skal man have pladskort
eller være tilmeldt et af de andre hold!!!

Hunde i klubben der ikke kan styres ordentligt af deres hundefører
eller som tidligere/gentagende gange har overfaldet andre af
klubbens hunde, skal i fremtiden bære mundkurv til træning eller når
de opholder sig på klubbens områder.
Dette har faktisk altid været en gylden regel i klubben.
Desværre har denne sløset situation skræmt nogle hunde væk fra
vores hold, hvilket er rigtig trist da alle interesseret gerne skulle føle
sig velkommen som medlemmer i klubben.

Der skal fremover bestilles dommer i god tid, hvis vi ønsker at få de
dommer til klubben som vi samarbejder godt med og kender.

Allerede ved holdopstart skal træner melde dato ud til bestilling af
dommer, til Remmy samt BHU formand Freddi så de kan bestille
disse.
Dog vil det være en super god ide, at trænerne koordinere med de
andre træner, så vi i det omfang det er muligt for lagt flere hunde ind
under dagens/datoens bedømmelse.
(således at dommerne ikke kommer til klubben over en periode efter
hinanden, men i stedet at vi ”slår flere fluer med et smæk”).

Klubben afholder Kredsmesterskab i weekenden i uge 43, dato
kommer om det bliver lørdag eller søndag.
(ved samme kan vi evt. melde ind til færdselsprøve også, så samme
dommer kan dømme??).

Hvidovre Open afholdes ca. omkring den 14. oktober og Annika
tænker, at vi burde kunne stille med et hold til denne spændende og
hyggelige konkurrence.
Træner gruppen mener, at vi har 6-8 hunde i klubben, der er klare og
dygtige nok til at stille som hold.
Annika vil gerne koordinere med noget fælles træning frem mod
dette, også med mulighed for at ”vi” kan komme ud og træne på selve
banerne inden dagen løber af!!!
(trænerne vil høre blandt de hunde(fører) der er i tankerne, om dette
kunne være af interesse).

