
Referat trænermøde d. 9/6 20 

 

Ref. Godkendt 

 

2. Corona hvordan går det. Der er sendt mail rundt fra Landsformanden Taget til efterretning 

 

3.  Gitte har Casper med som føl. Der er  10 hunde på holdet. Der er nogen der ikke har betalt. Gitte får 

overblik inden mandag i uge 26.  Der startes nyt hold op d. 24. aug. 18.30 

 

4. Spørgsmål om hvor mange der er tilmeldt holdet. Der er kommet 2 nye på holdet. Holdet træner over 

sommerferien.  

 

5. Lene og Linda har sagt fra.   Familiehundehold er sluttet. Maria og Miriam tager over  og fortsat som 

kursushold. Lene og Linda har hentet de ting de har brugt til holdet. Miriam har materiale der kan bruges 

på holdet. Maria og Miriam aftaler opstart af holdet og giver besked til Jørn. 

 

7. Det går godt. Der er kommet en ny på holdet. Der er plads til en enkelt deltager mere.  

 

8.Gitte har skaffet en fuld agillity bane fra en anden Dch klub til 4000 kr. Bliver leveret. Der skal hjælp til at 

læsse materialerne af. Jørn har fundet et skur der kan købes hos XL. undersøger hvordan der kan søges 

tilladelse til at sætte nyt skur op.  

 

9. Sidste træning før sommerferien rykkes til d  29/6 fordi vi flytter opstart efter sommerferien  til  d. 10. 

august 20.  

 

Skal vi holde afslutning op til sommerferien. Der er forslag om et lille arrangement udendørs med f.eks.  øl, 

sodavand og chips, kaffe og kage og sødt i enkelt stykker. Det bliver d. 29/6 kl. 19.30.  

 Konkurrence, unghundeholdet og hvalpeholdet inviteres.  

Maria of Miriams hold er sluttet for en uge siden. Holdet inviteres ikke til afslutningen 



11. opslag til hvalpehold og familiehundeholdet  hænges op i løbet af sommerferien.  Jørn sender opslag ud 

som kan printes ud og hænges op.  

10. næste møde: 15. sep- 20 kl. 19 

 

 

 

  


