
Referat af møde mellem træningspladserne, aktivitetsudvalget og bestyrelsen d. 16.juni 2012 i Middelfart 

Tilstede:  

 Århus: Mette, Susanne, Bo og Trine 

Nordsjælland: Jesper og Kate 

 Haderslev: Susanne og Søren 

 Nørbølling: Connie, Marianne og Hans Henrik 

Notmark(Als) Ib og til dels Bent 

Fyn: Trilles bil gik desværre i stykker, så hun nåede ikke frem 

Ballerup/ Skovlunde: Irma 

Aktivitetsudvalget: Dorthe og Jens 

Bestyrelsen: Bent, Kurt og Dorte 

 

Efter en kort indledning og præsentationsrunde startede vi med at gå samarbejdsaftalen i gennem. 

Vi tog den punktvis: 

Den ændrede og godkendt samarbejdsaftale er sendt ud og ligger også på hjemmesiden. 

Vi fik nogle gode debatter undervejs og fik vendt nogle konstruktive problemstillinger. 

 

Husk der er deadline allerede 1.7 og at der bliver afholdt træner seminar både i Jylland og på Sjælland d. 

6.10 

 

Dernæst tog vi en runde om hvordan det gik på de enkelte pladser og fik gode ideer af hinanden. 

Århus lagde ud: 

De har 4 i gang med træner uddannelse, med særlig vægt på adfærd. 

Der er ca. 25 hunde ikke ret mange hvalpe, der er 4 hold herunder et redningshundehold, hvor nordisk spor 

også indgår. Det vil Bo skrive om i bladet. De har andre racer på pladsen, det giver også udfordringer til 

trænerne. Vi vil gerne høre mere om deres aktiespil, der giver til ekstra udstyr m.m. 

Nørbølling: 



Ca. 20 hunde, et hvalpehold med 5-6 hvalpe, unghunde og familiehold. En træner fra DCH og en under 

uddannelse til DKK træner, også lidt ringtræning. På det sidste skue var der 51 hunde.Flot! og TV syd 

dækkede det. De har gang i grillen hver gang, noget amerikansk lotteri og vovseparty a’la tupperware. Kun 

Bernere da de lejer sig ind på plads med andre racer. 

Nordsjælland: to hold, et hvalpe med ganske få hunde og et blandet LP/familiehold. Lidt Rally men ikke nok 

hunde til et helt hold. 

Lidt gåture. En oplevelse af folk er begyndt at komme tilbage efter en nedtur. 

Overvejer om teori kan få folk i klubhuset. 

 

Haderslev: 

Små 12 hunde heraf 4 hvalpe et hvalpehold og et alt muligt hold med LP eftersøgning, vogne, svømning, 

rally og meget hygge. Samarbejde med nevf klubben om bl.a. redningssvømning i Lillebælt. 

De får kage hvis hanhundene tisser på redskaber m.m. 

Har p.t. to træner men har nok et træner problem til efteråret, vi hører gerne nærmere. 

Mødes også på pladsen i sommer og vinterperioden. 

 

Ballerup: 

Ca. 50 hunde hvoraf de ca. 30 er aktive og kommer hver gang, meget få hvalpe, der bliver ikke 

sommertræning i år. 5-6 hold engang i mellem rally, føler de er gået lidt i stå. Fastelavnsfest med gåtur i 

KBH. 

 

Notmark(Als): 

12 hunde ingen hvalpe p.t. Ikke flere potientielle hunde i området pt. 

Kun Bernerne og en ude fra kommende træner, udover træning lidt gåture, nytårskur i Gråsten. Er meget 

nye og arbejder på at finde deres fødder. 

 

Bestyrelsen orienterede om arbejdet med nye hvalpepakker, der vil indeholde noget træning på pladserne. 

 

Derefter sluttede vi i god ro og orden. 

Referent: Dorte 



 


