BHU-møde 3. november 2011 kl. 19.00 hos Lea
Deltagere: Randi, Lea, Susanne R. og Susanne J. (Afbud fra Lena)
Velkomst:
Susanne R. oplyste, at Lena udtræder af BHU pr. d.d.
Det blev aftalt, at Susanne J. søger om tilladelse til vores pistol. Lena har tilbudt at købe patroner til
køreprøver/kredsmesterskab.
Kredsbladet er afskaffet. Der laves i stedet Nyhedsbreve, som mailes til medlemmerne. Dette af
økonomiske årsager.
Evaluering af indeværende sæson:
De forskellige holdt blev kort gennemgået.
Der er afholdt 4 prøver i kredsen. Helle Priess har afholdt 2 af dem.
Der har været afholdt et weekendkursus med Alan Brettschneider og Peter Gammelgård. Randi
laver et ”skriv” til Per vedr. kurset.
Har p.t. kun Dorte Øskov som føl. Hun mangler flere kurser, samt at tilrettelægge en træning selv.
Det har været en succes for klublivet, at al træning ligger om lørdagen. Der er dog flere af vores
medlemmere/trænere, der har problemer med at komme om lørdagen.
Køreprøver:
Randi oplyste, at der er en fejl ved tilmeldingen til køreprøverne. Der er åbnet for en Køreprøve
2A(3), hvor kravene er lidt større til hund og fører.
Robert og Susanne J. er dommere og Natasja er prøveleder til årets køreprøver.
Randi udfylder dommersedler/diplomer.
Vi skal huske at tjekke, om vi har nok medaljer til alle.
Annette sørger for præmier og Lea for gaver.
Kredsmesterskab:
Randi oplyste, at sporarealerne er på plads. Helle er dommer, Randi prøveleder, Robert er figurant.
Det er pt. ikke mange, der har tilmeldt sig.
Lea sørger for gaver. Der pokaler til kredsmestrene og diplomer til 1. gangsprøverne

Næste sæson:
Generalforsamling den 1. februar 2012.
Indskrivning 27. februar 2012 kl. 18.30-20.00.
Første træning 29. februar 2012.
Køreprøver 16. juni 2012.
Susanne R. oplyste, at Nicki og Tommy fortsætter med deres c-hold.
Efter lang tids drøftelse kom BHU frem til følgende udkast til næste sæson:
Små hvalpe – onsdag – Susanne R. og Liisbeth
Unghunde – onsdag/torsdag – Per, Michael og Githe
Lydighed – torsdag – Lea, Hanne og Dorte
Vikarer: Randi og Susanne J.
Martin Knudsen:
Susanne R. oplyste, at hun har booket Martin Knudsen i 2 weekender, nemlig 25. og 26. februar
2012 samt 12. og 13. maj 2012. Man deltager 2 lørdage eller 2 søndage.
Prisen er 500 kr. for alle. Susanne R. sørger for, at det kommer med i næste Nyhedsbrev.
Tilmelding sker til Susanne R.
Kurser i kredsen:
Lea mailer herom til hovedklubben. Vil forsøge at få et hvalpekursus, hundeførerkursus og et CI.
Det må bemærkes overfor hovedklubben, at vi ikke har overhead i kredsen.
Prøver:
Det blev aftalt, at prøver for 2012 aftales ved næste BHU-møde. Kredsmesterskabet blev dog
fastlagt til weekenden 17. og 18. november 2012. Susanne J. forsøger at få Gunnar Jensen til at
være dommer.
Randi oplyste, at det reelt er BHU, der efter reglerne burde stå for .
Medlemsmøde:
Susanne R. oplyste, at Helle Priess afholder et medlemsmøde den 10. december 2012 kl. 10.30 med
fokus på det nye prøveprogram.
Regler/aftaler m.v.:
Det blev drøftet, hvem der må arrangere prøver i kredsen m.v.

Mindetavler:
Randi orienterede om det foreløbige arbejde og sine drøftelser med Anne herom.
Eventuelt:
Randi oplyste, at hende og Per arbejder på en velkomstfolder.
Randi overtager Lena opgave med pokalerne og Susanne R. overtaler tilmeldingen m.v. vedr.
køreprøverne.
Der var enighed om, at BHU indtil videre fortsætter med 4 medlemmer.
Susanne R. oplyste, at der i vinterhalvåret vil være mulighed for at træne i 3 forskellige ridehuse i
en times tid af gangen. BHU foreslå, at dette kunne være mandag, tirsdag og torsdag mellem kl.
19.00 og 20.00. Heraf kunne 1 time være c-arbejde.
BHU vil arbejde på at forny øvelserne i køreprøverne (alle 3). Måske kunne apport udskiftes med
driftsarbejde o.s.v.
Susanne R. oplyste, at bestyrelsen har besluttet, at alle trænere m.v. skal have en softshell-jakke
med kredslogo og navn sponsoreret.
Randi orienterede om ideen med en BHP 7 (prøve for hunde på 7 år og over). Der arbejdes med at
forkorte et 3’er program, ændre i springhøjderne o.s.v. Der arbejdes videre med ideen.

Næste møde: 16. februar 2012 kl. 18.30 hos Susanne Jensen, Åsager 4, 2690 Karlslunde, til mad.

Susanne J
referent

