Referat af møde i BHR / Uddannelsesudvalg
den 13. jan. 2018 på Fjelsted Skov Kro
Deltagere:

Vibeke Mølgaard (VM), Lena Pichler Bjerre (LP), Thea Stoico (TS), Helle Laustsen (HL),
Britta Kammersgaard (BK), Helen Kragh (HK)

Dagsorden:
1. Foredrag for uddannede trænere:
 Dalum Landbrugsskole er bestilt.
 Egenbetaling 350 kr.
 Indbydelse er udsendt til alle uddannede trænere (modul 1-4).
 Indbydelsen lægges på hjemmesiden, Caniva, og Facebook.
 TS, HL, HK deltager.
 TS kontakter Dalum ang. pris ved færre tilmeldte.
 Foredraget gennemføres med min. 20 deltagere. Ved mellem 20-50 deltagere forsøges
foredraget afholdt i klubhus.
 Sidste tilmeldingsfrist ændres til mandag den 26/2 (HK ændrer dato).
2. Facebook:



Synliggørelse af UU’s arbejde både på hjemmesiden og på Facebook.
UU’s Facebook-side er kun for uddannede trænere. HK krydstjekker med listen over
uddannede trænere.

3. Repræsentantskabsmøde søndag den 18/3:
 VM, LP, HK deltager.
4. Honorar/afregning af instruktører:
 HL har, i samarbejde med revisor, undersøgt regler for afregning.
 HL har lavet hhv. en beskrivelse og en skabelon til instruktørerne. Sekretariatet administrerer bilagene til instruktørerne.
 Vejledningen opdateres (HK).
5. Kursuskalender for 2018:
 42 kredse har pt. en eller flere uddannede trænere.
 Instruktører kontaktes af kursusansvarlig, når vejledningen er opdateret.
 Sussi Thomasen, Kreds 23 har indvilliget i at være kursuskoordinator (øst) og skal fremover inviteres med til UU-møder.
 Maks. deltagerantal ved TR-modulerne 1 - 4 er 40 deltagere (evt. oprette venteliste).
 Min. deltagerantal er som udgangspunkt 10 pers. ved alle kurser.



Tilmeldinger til kurser er bindende, og kursusgebyr tilbagebetales ikke. Pladsen kan
overdrages til en anden.
Foreløbige planlagte kurser 2018:
08/04: Hvalpekursus, øst
14/04: Hvalpekursus, vest
05/05: Kropskontrol, Fyn
13/10: Modul 1, vest
10/11: Modul 2, vest
01/12: Modul 3, vest
12/1-19: Modul 4, vest

6. Kursusansvarlige:
 VM – lydighed
 VM – figurant
 VM – hundeførerkursus
 VM – nosework (DKK regler)
 TS – agility (DKK regler)
 TS – Trænermodul 1-4
 TS – kropskontrol
 HL – rally (DKK-regler)
 HK – spor
 HK – sporlægger
 LP – ringtræning
 LP – Hvalpe


Vejledning til den enkelte kursusansvarlige:
 Kontakte instruktører
 Aftale datoer
 Finde værtskredse
 Give Sekretariatet besked om oprettelse af kurset i Caniva
 Besvare spørgsmål indenfor området
 Sende kursusaftale til instruktører
 Reklamere for kurserne på facebooksider
 Informere UU om indgåede aftaler

7. Hjemmesiden:
 Kursusbeskrivelser og vejledning er opdateret.
 Det er udarbejdet materiale til brug for en kredsaften. Dette materiale er tænkt til de
uddannede trænere, som hermed kan afholde et kursus/undervise i egen kreds. Ved
interesse kan man henvende sig til sekretariatet og få dette tilsendt.



De enkelte kurser skal samles i hver sit menupunkt med oplysning om instruktør, kursusansvarlig, beskrivelse, link til tilmelding på Caniva (dynamisk).

8. Udvikling af figurant-indlæringskurser:
 VM udarbejder et undervisningsmateriale og inddrager Erik Fenger og John Rasmussen
i arbejdet.
9. Veste / diplomer:
 Diplomer underskrives og tilsendes nyuddannede trænere.
 Uddannede trænere får tilbud om at købe Schæferhundeklubben for Danmarks trænervest. Førstegangsprisen er 250 kr. Ønskes endnu en vest er prisen 450 kr.
 Schæferhundeklubben for Danmarks trænerveste er kun til uddannede trænere.
 HK sender mails til de nyuddannede trænere med tilbuddet.
10. Næste møde:
 31/3 på Fjelsted Skov Kro.
11. Evt.:




Besvarelse af mails (VM og HK).
Husk at sende billeder af hunde, instruktører og kursusansvarlige til HK til brug på
hjemmesiden.
HL opretter et dokument med en kalender til UU.

/HK

