BHU-møde 19. juli 2012 kl. 19.00 hos Susanne J
Deltagere: Randi, Susanne R. og Susanne J. og Lea
1. C-hold:
Susanne R orienterede om figurantsituationen, herunder bestyrelsens beslutning.
Carsten bliver hovedansvarlig for holdet.
Antallet af træningsgange drøftedes, idet der er andre arrangementer på c-træningsdagene.
Susanne R. underrettet Carsten og Robert om det, der er blevet besluttet.
2. Indskrivning:
Susanne R. har talt med Jytte, Per og Anette vedrørende hjælp til indskrivningen.
Lea udarbejder holdlisterne.
3. Spordag 23. september 2012;
Randi arbejder på at finde egnede arealer.
4. Dagsøvelse 14. oktober 2012:
Lea udarbejder tilmeldingslister for spordag, dagsøvelse og natøvelsen.
Der skal være omkring 8-10 poster med et tema, nogle poster kan være spørgsmål (samle
bogstaver). Der skal bruges ca. 16-20 hjælpere.
Randi og Lea hjælpes ad.
5. Natøvelse 26. oktober 2012:
Lea, Carsten og Liisbeth arbejdere videre med Natøvelsen.
6. Prøver 29. september 2012:
Det blev aftalt, at Erik er prøveleder.
Randi spørger Tommy om han vil være figurant.
Randi tager fat i Helle vedrørende sporareal.
Det aftaltes, at BHP 7 udskydes til foråret 2013.
7. ”Rød tråd” i træningen:

Den ”røde tråd” i træningen kan f.eks. være driftleg, boldmotivation, lære hunden at komme ind
med bold og slippe, sikkerhed i sit og dæk, forberedelse til prøver.
Ovennævnte kan vises på holdene med hunde som kan øvelserne. Giver bedre forståelse for
øvelserne.
8. Hyttetur:
BHU arbejder på at finde egnede instruktører til turen.
Forsøger at finde en hytte til foråret 2013 (skal være en lige weekend).
Erik er med i styregruppen og han vil forsøge at udarbejde et budget, som skal være klar til næste
BHU-møde.
9. Eventuelt:
Randi oplyste, at kreds 62 er ved at arrangere et grundkursus, som haster lidt, da vi har flere som
skal på i en fart.
Det blev aftalt, at vi skriver til nabokredsene for at spørge, hvad de mangler af kurser, idet der
udbydes ufatteligt få kurser fra hovedklubbens side.
Randi vil forsøge at lave ”tilmelding til prøver” på vores nye flotte hjemmeside.

Næste møde: 9. oktober 2012 kl. 19.00 hos Randi, Skyttemarken 47, 4622 Havdrup (Lea laver et
eller andet mad, som hun tager med)

Susanne J, referent

