BHU møde den 5.11.2019

Agenda:
1. Orientering fra Hovedklubbens medlemsmøde den 30.10.2019
Der blev snakket om at der bidrages for lidt til fællesskabet i Schæferhundeklubben, der er for
meget privat træning og for lidt som bidrager til kreds arbejdet.
Der er for mange som tager betaling for figurering, lydihedstræning og generel hjælp til bredden.
Der skal mere gang i aktiviteter for ”fru jensen” og ikke kun for eliten.
2. Evaluering af info aften med Morten Hansen
Der deltog 33 til den infoaften hvor Morten fortalte generelt om point systemet og om det at gå til
prøve på alle niveauer.
Der var godt med spørgsmål og folk var meget nysgerrige.
Der har været en masse positive tilbagemeldinger på dette tiltag og folk mener de har fået en
bedre forståelse for prøveprogrammet.
3. Evaluering af kursusdag med Morten Hansen
Der var 14 hunde på kursus og en del som havde tilmeldt til at kigge.
Der var et godt flow i de hunde som kom ind og alle kom ind i både lydighed og forsvarsarbejde.
Der var rigtig god forståelse for at give tid og plads til hinandens forskelligeheder og udfordringer.
Stemningen var rigtig god og det var en god måde at omgås sine kredskammerater på.
Flere har allerede efterspurgt hvornår vi kan holde et lignende kursus igen.
Vi skal næste gang være lidt skarpere i udmeldingen om max/min antal deltagere, samt fordele
opgaverne lidt bedre.
4. Spor kursus
Nogen har efterspurgt noget sporkursus.
Vi har spurgt Arne som har ytret at han meget gerne hjælper til på dagen, men ikke vil være
instruktør.
Vi har snakket om at Arne og Michelle måske skulle lave en dag hvor man kan se hvad interessen og
nivauet er. Derefter kan man se på mulighederne for at få en instruktør udefra.
Vi arbejder på at finde en lørdag eller søndag i februar som vi efterfølgende vil melde ud til
kredsens medlemmer.
Tanken er at der skal være et max på 10 antal deltagere.
Michelle tager fat i Arne og de finder sammen en dato.
5. Figurant kurser
Michelle har forespurgt figurant udvalget mht uddannelse af nye figuranter, eller ”eksisterende”
figuranter som ønsker noget ny inspiration.
Beskeden fra figurant udvalget var at det skal kredsene selv arrangere.
Michelle tager fat i figurant udvalget igen og hører om betingelserne og hvordan det arrangeres.
Vi forventer at tilbyde et figurant kursus til foråret.
Det vil blive slået op på Caniva så vi kan tilbyde det til figuranterne i kredsene som vil have
interesse. I kredsen har vi selv et par stykker som har efterspurgt lidt inspiration.

6. Prøve den 16.11.2019
Der er i skrivende stund 3 tilmeldte til prøven; 2 BH og 1 IGP1
Vibeke sørger for hjælpere til BH prøverne i byen.
Vibeke spørger Svend om morgenmad.
Vi skal være opmærksom på at det er en almindelig træningsdag så Hanne sørger for at koordinere
med trænerne hvilken bane der skal gåes prøve på.
Vi har aftalt der ikke tilbydes frokost hvis tilmeldingsantallet er lavt.
7. Juleafslutning
Der laves som til sommerafslutning en rute med poster, som er den afsluttende træning.
Folk møder bare op på dagen og bliver derefter inddelt i hold.
Der afsluttes med præmieoverrækkelse samt gløgg og æbleskiver.
Vibeke arrangerer med postpassere og er tovholder for arrangementet.
Vibeke får Vibe til at lave opslag om arrangement på bestyrelsens vegne.
Vi forventer at starte kl ca 9:30.
8. Julefrokost
Nogle har forespurgt på en julefrokost, men vi kan i BHU ikke påtage os det.
Der opfordres til at man selv tager initiativ og laver opslag hvor folk kan tilmelde sig evt med en ret
hver. BHU synes det er en glimrende ide for fællesskabet.
9. Fællesture
Vi har fået forespurgt på nogle fællesture med hundene. Det kan være i evt skoven, byen og hvor
man har lyst.
Vi håber at folk selv er med til at holde gang i denne ide.
Man kunne gøre det sådan at man fx laver et opslag på Facebook og skriver hvor man går, hva tid
og hvor man mødes. Dem som så har tid og lyst kan melde ind.
Dette er måske noget vi skal vente med at introducere til foråret hvor man så også kan drage nytte
af hverdagsaftenerne.
10. Trænermøde
Vi skal holde et trænermøde i starten af året inden opstart af den nye sæson.
Vi har et nyt emne til trænerposten på hvalpeholdet (Klaus Lingskov) som inviteres med til
trænermødet.
Vi vender tilbage med en dato i det nye år.

