
2. trænermøde 
Torsdag d. 19.12.2019 
 

 

Referat 

Tilstede: 

Kenneth, Isa, Charlotte, Sune, Pia, Linda og Buddig (ref) 

Afbud/fraværende: Johnny, Henrik, Iben og Stig 

Mødet blev afholdt som en konsekvens af, at der kunne være en mulighed for at løsningen fra 

første møde måske ikke var optimal. Lidt ærgerligt at vi manglede 4 personer, som kunne have 

bidraget til debatten. Til gengæld var bestyrelsen godt repræsenteret. 

 

Beslutninger. 

• Efter en kort gennemgang af det der blev vedtaget på første trænermøde, kom vi frem til at 

det første møde, selv om det så godt ud på papiret, nok havde resulteret i flere hold end godt 

var og de mange hold ikke bidrog nok til et ønsket socialt fællesskab for medlemmerne. Der 

manglede også klarhed vedr. kåringstræningen. 

• Det blev besluttet at tirsdagen bliver en ”Fælles træningsdag” for alle aktive medlemmer 

uanset niveau. Oprykkere fra hvalpeholdet, vil blive støttet i at komme videre (”holdt i 

hånden”) af Pia og Buddig fra kl. 18 til ca. 18.45, så de i takt med deres udvikling og hundene 

bliver ældre, kan blive en del af fællesskabet og træne med/på de andre hold. ”Oprykkerne” 

vil have reserveret bagerste halvdel af banen, mens øvrige medlemmer kan benytte resten. 

De øvrige medlemmer opfordres til at hjælpe hinanden og vi tilstræber en kultur hvor det 

forventes at man spørger om hjælp til sine udfordringer. 

Tirsdagen vil også blive brugt til temaaftener og vi vil forsøge at genindføre aftensmad, evt. 

leveret udefra. Den første temaaften bliver ”Gennemgang af kåringsprogrammet”. 

• Torsdag er banen reserveret til ”Familielydighed” fra kl. 17.30 til 18.30. Herefter kan banen 

benyttes til selv- eller samtræning af alle aktive medlemmer.  

• Fredage i LIGE UGER kan benyttes til selv- / samtræning hele dagen. 

• Deltagelse i kåringstræning kræver interesse for og engagement i at træne vores program. 

Kåringstræning bliver opdelt i et ”Kåring 1” og ”Kåring 2”. Deltagelse på begge ”hold” sker på 

baggrund af en ”mønstring” (kort evaluering) inden. Indholdet af denne mønstring afklares 

inden holdstart af Isa, Kenneth og Buddig. 

• Der etableres et ”Mentor team” der skal støtte den fokuserede kåringstræning på ”Kåring 2”. 

Anne vil komme en gang om måneden (tirsdag eller torsdag) og hjælpe engagerede 

kåringshunde med udgangspunkt i et specifikt tema. Andre er velkommen som observatører. 

• Ekvipager der af bestyrelse/trænerteam betragtes som værende tæt på en kåring, vil efter 

behov kunne få tilbudt ekstra træningsmuligheder, f.eks. fulde øvelser. 

• Kårede hunde vil kunne tilrettelægge deres egen eller fælles træning efter deres behov. 

• Der arrangeres med jævne mellemrum Lydigheds Cup’s og PH Cup’s, hvor der kan dispenseres 

for manglende niveau i øvelserne, mod mindre pointfradrag. 
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Forårets træning: 

1. Hvalpehold: 

Kører videre som i efteråret. Hvilket vil sige de træner på banen på søndage mellem kl. 

8.30 og 9.30. 

Der lægges endnu større vægt på at det er godkendte racer, eller racer der kan forvente en 

dispensation, der optages.  

Mulighed for dispensation for ikke godkendte racer, når forhold taler herfor. 

Instruktører: Charlotte, Pia og Buddig 

 

2. Hvalpehold 2 (PH introhold) 

Træner på tirsdage fra kl. 18-18.45 

Instruktører Pia & Buddig 

 

3. Familie Lydighedshold: 

Træner på torsdage fra kl. 17.30 til 18.30 på banen, med afslutning i klubhuset mellem kl. 

18.30 og 19.00 

Holdet er for ”Ikke medlemmer” og træner alm. lydighed, og består af 12 gange. 

Instruktører: Linda med støtte af Henrik. 

 

4. Kåring 1 (Begynderkåring) 

Træner på søndage fra kl. 10.30. 

 Instruktører: Isa og Henrik 

 

5. Kåring 2 (Fokuseret kåring) 

Træner på søndage fra kl. 10.00 

Baseret på individuel vejledt træning af et ”Mentor team”, evt. suppleret med ekstern 

hjælp. 

Mentorer: Anne, Buddig, Chris og Kenneth 

 

6. Bidetræning 

Træner på udvalgte søndage kl. 12, når der ikke er andre aktiviteter og konkurrencer. 

 

7. Træning for aktive medlemmer 

Træner på tirsdage fra ca. kl. 17.30. Tirsdage har også tema- og maddage. 

 

8. Lørdage. 

Det forventes at der efter særlig aftale, vil kunne blive arrangeret ekstra træning i skoven 

på lørdage. 


