Trænermøde torsdag den 25 februar 2021

Tilstede: Klaus, Lars, Niels, Annette, Vibeke, Hanne, Michelle ,Tinni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indskrivning
Hvalpehold
Unghundehold
IGP hold
C træning
Selvtræning
Ringtræning
Priser

1. Indskrivning bliver tirsdag den 2. marts kl 17-19.
Hver træner sidder klar til at tage imod sit hold.
Niels sidder substitut for Annette på unghundeholdet.

2. Der har været god aktivitet trods corona.
Hundeførerne har været glade for at træne og vil gerne have noget rigtig træning og mindre
leg.
Det har kunne mærkes, at de fleste har trænet hjemme og de har udviklet sig gemmen
sæsonen.
I den kommende sæson er der snak om at prøve at lave lidt stationstræning blandet med
byture, c træning, spor, forhindringsbaner og andet form for træning.
Hvalpeholdet bliver fra 8 uger til ca 15 mdr.
De vil blive så vidt muligt opdelt i alder så man går sammen med nogen på samme størrelse.
Trænere: Klaus, Lars, Tinni og Niels
Træning lørdag kl 9-10
3. Unghundeholdet har været kontinuerligt besøgt og der har været god plads til alle.
Der har i perioder været meget snak og det kunne måske godt udnyttes bedre at der er flere
end en træner.
Der kommer nogle nye op og nogle af dem som har været på holdet længe rykker videre.
Annette er opmærksom på at der skal være mindre snak i form af forklaringer og mere intensiv
træning. Snakken skal tages efter træning.
Trænere: Annette og Niels.
Træning: Lørdag 10:30-11:30

4. IGP holdet har været fint besøg og holdet er vokset gennem sæsonen.
Det har været træning med primært to på banen af gangen.
Det kan ønskes at alle kan høre hvad der bliver givet af gode råd, så man er mere samlet.
Træner: Michelle
Træning: Torsdag kl 17

5. C træning:
Lørdag kl 12:00
6. Selvtræning tirsdag:
Kl. 16-17:30 Lydighed
Kl. 17:30 - ? C træning
7. Ringtræning:
Torsdag kl 18:30
KUN for kredsens medlemmer så længe forsamlingsforbudet er under 50 personer.
De deltagende deles om ansvaret for at sætte ring op mv.
8. Priserne for denne sæson er nedsat lidt grundet Corona og den afkortede sæson.
Holdtræning: 350 kr
Pladskort: 350 kr
Pensionister: 200 kr
Familie (2 pers): 500 kr

