BHU møde
19.05.2018
Fremmødte: Jennifer, Henrik, Charlotte og Jeannette
1. Andre racer
Det er vedtaget, at vi laver et kursus på 10 gange, med opstart efter sommerferien,
hvor alle lovlige racer er velkomne.
Der vil være indskrivning 11. august, sammen med alle andre.
Opstart tirsdag d. 14. kl. 19.15
Træningstiden vil være fra 19.15 – 20.15, på tirsdage.
Underviser er Jennifer Nielsen.
Prisen er 500,- for de 10 gange. Pr. hund.
Der laves opslag, som hænges op i supermarkeder og lign. steder.
Der vil blive undervist i almen lydighed, til brug i hverdagen.
- Lineføring
- Sit/dæk
- Indkald
- By/miljøtræning
- Social adfærd blandt andre hunde og mennesker.
- INGEN leg.
2. Spordag
Charlotte har snakket med Carsten Pedersen, Dyrlev. Han har sagt god for d.
26.05. Der skal dog lige tages kontakt til Hollænderen. Tommy er underrettet.
Sporlæggere: Tommy, Simon og Bjarne. Afledere: Jennifer (og evt. Hanne
Bergholdt).
Charlotte sørger for chokolade til disse.
Kate køber lidt øl til dommeren.
Henrik er prøveleder på dagen, Jeannette sørger for Henrik er opdateret med
gøremål.
Kantinen sørger for frokost, som vil være grill.
Bjarne tager morgenbrød og kaffe med til sporlæggere.
3. Afslutning inden sommerferien, lørdag d.30. juni.
Kredsen giver morgenbrød til tilmeldte HF, ude på sporet.
Sommerfest om aftenen. Grill m. tilbehør, der medbringes selv kød til grillen.
Jeannette laver en quiz, til brug på grillaftenen.
Jennifer afslutter hvalpeholdet tirsdag d. 26. med lidt sjov og gennemgang af
sæssonen.

4. Til hjemmesiden omkring sommerferien.
Tirsdage er der selvtræning/fællestræning fra kl. 18
Der er IKKE mad i kantinen i sommerferien.
Torsdage er der gruppe C efter aftale (messengergruppen)
Lørdage er der spor kl. 9. HVIS der er arealer at træne på (messengergruppen)
5. Prøveklarring i fremtiden
Jennifer og Henrik vil gerne på prøvelederkursus, når der kommer et.
Charlotte foreslår at vi laver en spiseseddel til afholdelse af prøver, så opgaverne
bliver fordelt mere ligeligt.
-

Fastlæggelse af datoer (og sidste tilmelding)
Caniva – ansvarlig
Prøveleder
Sporansvarlig
Dommer
Sporlæggere
Gruppe
Figurant
Tidsplan
Arealer
Dommersedler
Oplys køkkenet om deltagerantal
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