
BHU møde 13 oktober 2020 

 

1. Skue 

2. Prøve 

3. Afslutning 

4. Ringtræning 

5. Trænermøde 

6. Evt 

 

1. Alle poster gennemgåes og der er skal indkaldes til skue møde med hjælpere i kredsen 

Vi indkalder til møde 27 oktober kl. 19 

 

2. Der er pt 4 tilmledte. 

Hanne tager fat i Lars og minder om 1 kg og 2kg aportbuk. 

På bestyrelsesmødet var der også snak om at ”tæppet” på A springet skal fastgøres i bunden. 

Dette er også et ønske fra dommeren.  

Der skrives på FB omkring ”dagens regler og retningslinier” så man ved hvilke forbehold der skal 

tages hensyn til.  

Vibeke har ansvaret for køkken og gaver. 

 

3. Sidste træningsdag er 28 november.  

Ligesom sidste år planlægger vi en ”mix match” for alle kredsens medlemmer. 

Vibeke spørger Klaus om hjælp til poster mv. 

Der afsluttes med gløgg og æbleskiver på terrassen – Vibeke er tovholder.  

 

4. Der tilbydes igen i år ringtræning i ridehallen i Græse som vanligt. 

Dog med Covid-19 forbehold som meldes ud på FB. 

Der lægges op til at det bliver et fælles arbejde for dem som deltager, så man skiftes til at sætte 

ring mv op.  

Mere info herom også.  

 

5. Der indkaldes til trænermøde 4. januar så sæsonen for 2021 kan blive planlagt.  

Michelle indkalder de nuværende trænere. 

Har man lyst til at være træner eller føl på et af holdene så er man hjertelig velkommen til at 

henvende sig til BHU.  

Dagsorden laves af BHU på næste møde.  

 

6. Hanne har info fra Bestyrelsen omkring arbejdsdag den 31 oktober. 

Der skal laves skriv til næste prøve omkring regler på dagen. 

Mulighed for onsdagstræning da DCH ikke bruger banen her i vinter. 

Steen og Lars H har meldt sig ind i kreds 6 og er nu kommet på listen over figuranter i kredsen. 

De tilbyder deres hjælp til træning af medlemmernes hunde om fx tirsdagen.  

 

 



 

 

 


