
Trænermøde d. 14. februar 2022  

 
 
 
 

Deltagere: Winnie Ahrensberg, Ejnar Eskesen, Janne Kristensen, Anne Kew, 

Dorthe Rix, Jan Bennet Hansen, Natalie Kew, Sonja Willumsen, Finn Christensen 

 

1. Velkomst 
 

2. Orientering fra bestyrelsen 

 

- Træneraspirant Finn præsenterede sig selv. Finn er i gang med IGU i Kreds 5, hvor han 

kunne komme i gang med det samme. (Kreds 2 har først opstart til efteråret.) 

Efterfølgende tager Finn overbygning i både agility og rally. 

 

3. Orientering fra trænerudvalget 

 

- Der skulle vælges en repræsentant fra agility til trænerudvalget. Winnie meldte sig. 

 

- Håndbogssiden for trænerudvalget blev gennemgået og revideret. 

 

- Ejnar laver sporlæggerkursus, for at uddanne konkurrence-sporlæggere. 

 

- Ejnar laver også et spotkursus for begynder-sporlæggere. 

 

4. Nye træneraspiranter 

 

- Alle kigger efter emner på holdene. Dog er det vigtigt, at ingen presses til at tage 

uddannelsen. Det resulterer bare i flere passive trænere. 

 

5. Trænerfordeling uge 13 til og med uge 26 

 

- Er lagt på hjemmesiden: ”dch-give.dk”, samt i Facebookgruppen: ”DcH Give – 

hundeførere” 

 

- Stine Johansen har meldt sig som hjælpetræner til Rally holdet.  

 

6. Eventuelt 

 

- Debat om hvad vi stiller op med HF, som er klar til at rykke videre, når alle hold er fyldt 

op. 

o Vi mangler Lydighedshold/familiehold – hvor hf kan flytte over efter unghunde 

holde.  

http://www.dch-give.dk/


Trænermøde d. 14. februar 2022  

 
 
 
 

o Vi mangler Rally trænere, så vi kan blive ved at tage nye hf 

over.  

 

 

- Der skal hænges et lamineret oversigtskort over banerne i skabet på terrassen ved 

klubhuset. 

 

- Vores nye agilitytrænere Sonja og Jan præsenterede sig selv. 

 

- Materialerummet på terrassen ved klubhuset trænger til en oprydning, Det er svært at 

få fat i de ting som skal benyttes til træning. 

 

- Spande fra hoopers bruges til sporflag. Der kan indkøbes nye spande, hvis vi skal have 

hoopers igen. 

 

- Pinde til A-port indkøbes inden konkurrencen den 12. juni. 

 

- OK fra bestyrelsen med værtskab til uddannelsesdag for dommere i Nordisk i nov/dec i 

DcH Give. 

 

- Debat om forslag fra Landsforeningen om 10 – 20 kontraktansatte instruktører til udlån 

i lokalforeningerne. 

 

- Forslag fra Anne Kew, om at skyggemedlemmer selv betaler for deltagelse og tøj ved 

kvalifikation til DM, dette emne tages op på bestyrelsesmøde.  

 
 
 
 
Næste trænermøde er 25. april 2022 

 


