Dagsorden trænermøde for lydighed og rally lydighed torsdag d.6 sep. 2018 kl.18.00.

1. Træningsplan.
Planen blev gennemgået og justeret så de sene hold kan få baner med lys.
2. Hvordan går det på holdene?
Lotte's C-hold får en udfordring med en instruktør grundet arbejdspres. Der skal findes
afløsere eller evt. ny fast instruktør.
Der er stadigt mulighed for at starte på Rally.
Sporkursus starter op med fuldt hold, 8 hunde, på lørdag.
Carstens C-hold fint hold med stabilt fremmøde.
Anne stabilt hold med fin konkurrencetilmelding.
A/E aftaler fra gang til gang hvad der skal trænes, det er baseret på selvtræning hvor man
hjælper hinanden. De enkelte har nogle gange arrangeret træning for hele holdet.
Flemming / Marlene fin konkurrencetilmelding, stort stabilt hold.
IPO/Skydds kører fint med stabil kerne. Der har været et lille frafald. Pt. 7 hunde.
B-konkurrence træningsfællesskabet kører fint. De hygger sig og som regel tager træningen
længere tid end planlagt.
Malene hjælper på Rally, det går fint.
SL er kommet frem til stabilt fremmøde og der arbejdes fint. Lykke er snart tilbage fra
barsel.
3. Omstrukturering af hold og trænere.
Jesper vil stoppe med c-holdet. Claus overtager det hold når han er klar.
B-hold(Flemming og Marlene) bliver til overst da instruktørerne tager et ekstra IPO-hold.
JW tager det når instruktørudd. er færdigt.
Lotte vil gerne af med sit c-hold pga arbejde. Henning kan evt. tage c-holdet. Der går en del
fødte b-hunde (7 stk) på de forskellige c-hold. De kunne samles på et nyt b-hold hvis vi kan
finde en instruktør.
Vi har pt. akut instruktørmangel til lydighedsholdene og overvejer derfor at sætte
instruktører på som er i gang med overbygning til at tage de hold der kommer til at mangle
en instruktør.
Instruktører der holder pause skal opfordres til at hjælpe enten ved at tage hold eller ved
at være mentorer for instruktører under uddannelse.
4. Den nye form for hvalpehold.
Susanne gennemgik lidt forslag om ny struktur.
Susanne Karina Dorthe
Fin gennemgang og generel opbakning fra instruktørstaben
5. Noget vi mangler?

Vi mangler bolde med snor til boldmaskinen, de bliver indkøbt.
Der mangler er telt til skjul, der er bestilt to stk. til IPO og kan fint bruges til andet også.
Rally mangler et rækværk til bakkeøvelser.
6. Kurser efterår og start forår. Både fra klubben og udefra.
Instruktørerne opfordres at holde interne kurser og også at tilmelde sig eksterne kurser.
Der er et sporkursus på vej (teori 15. og praksis 19-20 januar)
Eva overvejer at holde et fortsættersporlæggerkursus. Fra start oktober til januar 2019.
Retningslinjer for kurser til instruktører vil blive sendt ud med næste nyhedsbrev.
7. Evt.
Vejle Kommune har dækket regningen for NoseWorkinstruktørkurserne til Linda og
Merete, som en ekstrabevilling udover det vi normalt får til uddannelse af instruktører.
Der er en tendens til at kursushold lægges sidst på eftermiddagen og ikke først på aftenen.
Det kan være uheldigt hvis vi ender uden tilbud om aftenen. Der er selvfølgeligt forståelse
for at instruktørernes ønsker til tidspunkt følges. Der opfordres også til at sprede
skovtilladelser over alle ugens dage.
TU opfordrer alle til at overveje mulige trænerføl.
Der er mulighed for at skaffe transportable batteridrevne lamper der giver et godt lys til
brug på de baner hvor der endnu ikke er lys, primært bane 3. John undersøger muligheden
nærmere.

