Referat

Dch Vestlolland
1.
Godkendelse af
Referat:

Mødedato: 15-09-2020 kl. 19:00 i Klubhuset,
Maglehøjvej 80 B, 4900 Nakskov
Godkendt
Afbud fra Anita og Palle

2. Status
Hvalpemotivationsholdet

3.
Familiehundeholdet

4.
Status
Unghundeholdet

5.
Status DcH program
konkurrencehold

6.
Agility?

Der er 8 deltagere. Casper og Maria er med som føl. Gittes operation er udskudt
Maria B og Casper vil gerne tage træneruddannelsen
Gitte sørger for at lave et tillæg til opslagene til hvalpeholdet, så det bliver tydeligere hvad
deltagerne ”får for deres penge”, når vi er i stærk konkurrence og er presset på pris af både
PH og schæferhundeklubben.

?
Der er 3 deltagere. Det er ærgerligt at der ikke er flere. Vi ved ikke hvor de deltagerer er
der gik på Lene og Lindas hold er blevet af. Vi forsøger at fortsætte med at reklamerer
både med fysiske opslag og på de sociale medier.
Vi laver holdet om til et kontinuerligt hold i stedet for et kursushold og laver nye opslag
Det sker også at der kun er 1 eller ingen hunde, pga. skiftende vagter osv.
Der er 7 tilmeldte men det er ikke alle der er dukket op. Der er indtil nu været 5 deltagere.

Det går godt. Der er 5 på holdet (6 med Kristian, der endnu ikke er mødt op)
Der bliver fælles klubkonkurrence mellem Maribo og Vestlolland igen i år. Foregår hos os
i år
11/10 20.
Der er både C og B hunde der stiller op
Madlavning
Figuranter
Optæller/beregnere (Anette fra Maribo)
o.a.
Dommer er bestilt
Der er 1 sporlægger
Banen står hos Bente.
Der er, i det gamle skur, plads til et par spring, hjulet og tunellen. Det vil Bente sørge for at
bringe ud i nærmeste fremtid. Således kan det bruges af hvalpe og familiehundeholdet.
Vedr. nyt skur har Jørgen spurgt kultur og fritid, der henviser park og vej, den gamle
tilladelse var lavet med kultur og fritid, så den var ikke gældende. Park og vej har været i
dialog med Kultur og Fritid og dette har Jørgen først lige fået. Vi afventer nu Kultur og
Fritid der skal lave ny aftale.
Overbygning vil Maria, Maria B og Gitte vil gerne tage uddannelsen. Vi venter med at
udbyde hold til der er bygget skur til forhindringerne på banen. Vi vil forsøge at tale med
de andre klubber om at have vippe, balance og A-spring fast på bane 3.

7.
Evt.

Vi taler om at sætte spyd op langs bevoksningen, så deltagere har mulighed for at binde
hundene af, mens der sættes baner op.
Kommer der hele familier med til træning, skal de opfordres til at gå i klubhuset. Vi
overvejer at købe saftevand, popcorn og evt. toast deltagerne kan købe. De kunne lokkes til
at være mere deltagende i klubben.

Referat
Casper og Maria B skal melde til som ”deltagende” på hvalpeholdet, så de kan registreres
som medlemmer og kan få lavet klubmodul profil.
8.
Evt.

Maria er blevet interesseret i adfærdskonsulent uddannelsen.
Vi taler om hvordan der ansøges.
Maria kontakter selv uddannelsesudvalget
Bestyrelsen skal indstille til uddannelse
Miriam og Maria vil også gerne have overbygningen til nosework.
Vi taler om både nosework og rally. Er det hold vi skal tilbyde eller er det noget der skal
indgå på familiehundeholdet

9.
Næste trænermøde ?

Tirsdag d. 5/1 2021

