BHU-møde 20. maj 2012 kl. 19.00 hos Susanne R
Deltagere: Randi, Susanne R. og Susanne J. (Lea syg) og til punkt 1. Hanne og Per
1. Hanne og Per:
Samarbejdet mellem bestyrelsen og BHU blev drøftet.
Per efterlyste en ”rød tråd” i træningen alle holdene igennem. Kunne f.eks. være ala grundøvelserne
på lydighedshold 4.
Per og Hanne forlod herefter mødet.
2. Orientering fra BRK og Bestyrelse:
Randi oplyste bl.a., at der er udkommet et nyhedsbrev fra Hovedklubben, samt at VM-holdet ikke
får nogen penge.
Susanne R havde intet nyt fra bestyrelsesmødet.
3. Indeværende sæson m.v.;
Susanne J. oplyste, at hun stadig mangler at søge våbentilladelsen.
Det blev drøftet, om vi skal afholde prøven i september, med tanke på, at vi havde så få tilmeldinger
til prøven her i maj.
Randi oplyste, at vi fik stor ros af Bent Andersen for vores UHP-rute.
BHP 7 er stadig i støbeskeen. Blev reduceret til kun at gælde B. Dato 22. september 2012. Susanne
J mailer datoen til Leif Harder.
Det blev drøftet om vi på ny skal forsøge og med evalueringsskemaer. Sidste gang var det ikke den
helt store succes. Folk udfylde dem sådan la la, så vi fik ikke noget ud af det, så det gider vi ikke
igen.
4. Køreprøver 23. juni 2012:
Randi arbejder stadig på ændringerne i køreprøverne. Randi lovede disse klar i god tid inden 23.
juni 2012.
Randi er dommer på køreprøve 3. Randi spørger Kim, om han vil være hendes prøveleder.
Susanne R spørger Robert, om han vil dømme køreprøve 1 og 2 sammen med Susanne J.
Lea og Michael sørger for medaljer og præmier.
Randi laver tilmeldingslister til køreprøverne.

Natasja spørges, om hun vil fungere som prøveleder på køreprøve 1 og 2.
5 og 6. Næste sæson og trænermødet:
Susanne R oplyste, at Pia 91 vil forsøge sig med et klikkerkursus med 2-3 HF ad gangen 3 gange á
2 timers varighed.
Holdsammensætningen må p.g.a. for få tilbagemeldinger vente til trænermødet 18. juni 2012.
Spordagen afholdes 23. september 2012 og vi finder sporarealer i lokalområdet.
Planlægning af dagsøvelsen den 13. oktober 2012 udskydes til næste møde, hvor vi alle bedes
komme med ideer.
7. Skjold:
Det blev aftalt, at skjoldene skal sidde mellem vinduerne mod bagbanen. Randi sørger for at få
tilrettet skjoldene og bestilt flere af dem. Vi skal huske, at der skal bestilles mindre skilte næste
gang.
8. Eventuelt:
Næste møde afholdes sidst i juli. Datoen aftales senere.

Susanne J, referent

