BHU-møde 16. februar 2012 kl. 18.30 hos Susanne J
Deltagere: Randi, Lea, Susanne R. og Susanne J.
Velkomst:
Susanne R. oplyste, at alle pladser på Martin Knudsen kurset nu er afsat.
Martin Knudsens plan med kurset blev kort gennemgået.
Der var enighed om, at køkkenet ikke er BHU’s problem,
Hold:
Lea ked af, at der nu er 2 lydighedshold med samme kriterier. Hun beholder de 2 føl indtil videre.
Indskrivning:
Afholdes 27. februar 2012 kl. 18.30.
Nicki har oplyst, at han ikke kan komme. BHU sørger for hans hold til indskrivningen.
Lea laver holdlister og nye holdskilte.
BHU regner med, at køkkenet er åbent, og at Jytte sørger for kartoteket, jf. et tidligere referat.
Prøver m.v.:
Randi oplyste, at Rødovre Open er aflyst i år.
Der afholdes IPO 1 DM 28. april 2012, Danmarks Bedste B 16. juni 2012, BHP 1 DM 8. september
2012, Hvidovre Open 15. september 2012 og WUSV 3. – 8. oktober 2012.
Det blev aftalt, at køreprøverne flyttes til 23. juni 2012, og at der ingen træning er i uge 14 (påsken).
Der aftaltes følgende prøver: 14. maj 2012 (UHP), 19. maj 2012 (prøve), 29. september 2012
(prøve), køreprøver 10. november 2012 og 17. og 18. november 2012 (kredsmesterskab).
Randi oplyste, at der er planlagt avlskåring den 18. november 2012, hvilket er meget uheldigt, da
det er midt i vores kredsmesterskab.
En dagsøvelse (13. oktober 2012) med blandt unghund og gammel hund på hold blev drøftet.
En spordag (23. september 2012), hvis vi kan finde sporarealer hertil, blev ligeledes drøftet.
Afholdelse af dagsøvelse og spordag sidestilles med 2 træningsdage, således at vi i alt kommer op
på 16 træningspas.

Køreprøverne:
Køreprøverne blev drøftet.
Af nye tiltag kan blandt andet nævnet, at apportering udgår og erstattes driftsleg i køreprøve 1.
Check af øretatovering erstattes med scanneren osv. Køreprøve 3 sidestilles med en lille B-prøve,
hvor man må bruge hjælpemidler.
Randi laver et udkast til nyt regelsæt for køreprøverne.
Der blev ved sidste køreprøve udleveret dommersedlen med kommentarer. Det var folk glade for.
Lea (og Nils) laver nye plancher, når regelsættet er færdigt.
Randi laver nye dommersedler, som kan udleveres til HF.
Kursusbøger til føl:
Randi sørger for, at vores nye føl får kursusbøger snarest.
BHP 7 (intet C-arb):
Afholdes 2. eller 3. juni 2012.
Prøven, som gælder for hunde over 7 år, blev drøftet. Der er ingen prøvekrav for deltagelse. Man
deltager individuelt og det skal koste 100 kr. at deltage.
Prøven bliver en blanding af BHP 1-3 med stå under gang, lave spring, 2’er spor, som man lægger
selv, kun 650 g apportbuk, osv.
Randi får reglerne nedskrevet og forsøger at finde en dommer (eller dommeraspirant).
Der skal endvidere laves plakat og findes sponsorere.
Arbejdsfordelingen:
Lea oplyste, at hun skal have hjælp, når der skal tilmeldes til holdkonkurrencer og findes holdleder.
Ellers var der ingen bemærkninger.
Eventuelt:
Der aftaltes trænermøde 18. juni 2012 kl. 18.00 og 12. november 2012 kl. 18.00 i kredsen.
Næste møde: 22. maj 2012 kl. 18.00 hos Susanne Randa, Hundige Strandvej 18, 2670 Greve, til
mad.
Susanne J, referent

