
 
                             

            

Foreningen for aktive hundeejere 

                        Instruktørmøde mandag d. 21. november 2022 kl. 18 Mosegårdsvej 20 Vordingborg 

 

Karin R havde mad med 

Kirsten var referent og Majbrit ordstyrer 

Fremmødte: Louise, Camilla, Adam, Pia, Karin R., Ken, Karin J., Ulla, Majbrit og Kirsten 

Afbud: Harriet 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

2. Nyt fra bestyrelsen, kredsen og landsforeningen v. Camilla 

Der bliver sat en ny mast ved containeren til lys med mulighed for at tænde/slukke ude. 

Flidspræmiereglerne er ændret, så det er tydeliggjort, hvad kriterierne er for at opnå flidspræmien.  

Opfordres til at indstille fra holdene. Skal indsendes inden 1. november. 

Juleafslutning den 26. november – husk tilmelding. 

Generalforsamling 8. januar 2023 kl. 10.00. Hundeførere skal opfordres til at deltage. 

Der vil blive fremlagt 2 forslag til vedtægtsændringer. Det ene for at justere vedtægter i forhold til 

landsforeningen og det andet for rullende kontingent. Vedtægtsændringer vil blive fremsendt sammen med 

indkaldelse til generalforsamlingen. 

 

Nyt fra kredsen: 

Arbejder på en frivillig dag. 

Ingen overbygning i foråret 2023, da kredsen mangler kredsinstruktører. Ulla oplyser dog, at 

kredsinstruktører er opfordret til at byde ind med datoer til overbygningen (familie og NW). 

Der bliver en dommercentral for NW. Lige kommet 2 nye dommere, i alt 6 på landsplan. 

Landsudvalget for rally laver efteruddannelse for rallyinstruktører. Der er lavet småændringer i 

konkurrenceprogrammet, men de har ikke betydning for hundeførere. 

Årsmøde agility den 29. november, hvor der bl. a. skal tales om præmiepolitik, priser, medlem til hoopers. 

 

Nyt fra landsforeningen: 

Fælles startbog i agility for DKK og DcH. 

DM 2024 afvikles i Grindsted-Billund. 

NW i 2024 er ikke på plads, ser på forskellige formater. 

 

3. Juleafslutning lørdag d. 26. november 2022 

Ingen nærmere kommentarer udover at det ikke er et løb med hunden. 

 

4. Træningstider første kvartal 2023 

Første træningsdag bliver mandag den 9. januar.  

 



Mandag: 

Kl. 19.00 – 20.00 Aktivitetshold (Karin J og Ken) 

Torsdag: 

Kl. 19.00 – 20.00 Unghunde (Louise og Adam) 

Lørdag: 

Kl. 9.00 – 10.00 DcH lydighed C/B (Pia) 

Kl. 10.00 – 11.00 Familie (Camilla) 

Kl. 10.30 – 12.00 Rally (Pia) 

Kl. 11.00 – 12.00 NW øvede (Ulla og Kirsten) 

Kl. 12.00 – 13.00 NW begynder (Ulla og Kirsten) 

 

Agility ingen træning i 1. kvartal. Ingen skrives på venteliste. 

 

Tidligere unghundehold er fordelt ud på andre hold. Familie 2 stk, C-B 1 stk, aktivitets 1 stk og rally 2 stk. 

 

Fra ventelisten: 

Alle unghunde (2 stk.) tilbydes plads på unghundeholdet. 

 

2 hunde labr. og labr.bl tilbydes plads på aktivitetsholdet. Én enkelt må afvises på grund af pladsmangel. 

 

Rally kan tage et par stykker. 

 

NW begynder kan tage 4 nye. 

 

C/B holdet her er ikke flere pladser. 

 

Fra 1. januar begynder vi med kvartalsbetaling for træning på hold. Spørgsmål om vi kan tillade at aflyse en 

træningsdag.  

Det var lagt op til at et kvartal var 10 gange.  

Instruktør kan på forhånd oplyse hvilke dage der må aflyses. 

Mulighed for at finde en afløser/vikar eller flytte til en anden dag. 

Fordel at have to instruktører på et hold. 

 

5. Næste møde 

Onsdag den 8. marts 2023 kl. 18.00.  

Adam har mad med. 

 

6. Evt. og punkter til næste møde 

Datoer hvor klublokalet er optaget til kurser lægges i kalender på hjemmesiden. 

De fleste af de små flade kegler er forsvundet. Opfordring til at orientere hvis de lånes ud. 

Der indkøbes nye kegler kun til NW. 

 

Nyt pkt på dagsorden – opfølgning på tidligere referat. 

Næste møde – evaluering på modulindbetaling. 

 

Adam tilbød ved seneste møde hjælp til hjemmesiden. Pia klarer det selv. 

Igen snak om E-mail adresser. 

 

Karin J efterlyste underviser af brug af bringsel.  Ulla og Karin J aftaler nærmere, evt. som 

medlemsarrangement. 

 

Referent Kirsten den 22. november 2022. 


