
Hundeførermøde Kreds 11 d. 24.5.2022 
 
Der bydes velkommen ved formand Tommy Sørensen. 
Der gives en stor tak til Henrik Wittrup for trænergerningen i kredsen. Det er trist at 
han stopper som træner. Klubben har købt en gavekurv til Henrik.  
 
Hundeførermødet starter. 
B-holdet har ingen træner nu Henrik er stoppet.  
Der er ingen gruppe C træning pga. manglende figurenter.  
Gitte træner familieholdet. 
Søren træner IGP-holdet og hvalpeholdet. 
 
Søren, BRK: 
Der er ingen løsning her og nu på træner til B-holdet. Der er lavet en løs aftale med 
en mulig figurent ang. gruppe C, men det er ikke muligt at lave en aftale om fast 
ugentlig gruppe C. 
 
Trænerkursus for medlemmer: 
Der er trænerkurser i moduler i Schæferhundeklubben som afholdes på Fyn, det er 
ikke muligt at få disse kurser afholdt i kreds 11. Det vides ikke hvornår disse 
kursusmoduler vil blive afholdt.  
Hvis kredsen vil afholde trænerkursus i klubben vil den være uofficiel og indgår ikke i 
kursushæftet, men det er den mulighed der er, inden for nærmeste fremtid for 
medlemmerne .  
 
Der foreslås at der betales en træner/figurenter til klubben, men der er ingen at få.  
Der er mindst 2 blandt hundeførerne der gerne vil hjælpe med gruppe C efter 
oplæring. 
Der spørges til hvorfor der ikke er gjort noget siden februar, hvor man vidste at der 
var trænere der stoppede.  
I tidligere referater fra bestyrelsesmøder fremgår der at være hjælpe og hjælpe-
hjælpe trænere samt føl. Hvorfor er der ikke fulgt op på dette? 
 
BRK har spurgt Henrik Rask ang. gruppe C og han har sagt nej.  
Andre har spurgt Henrik Rask og han vil gerne hjælpe med gruppe C. Der må være 
sket en misforståelse og BRK vil tage kontakt til Henrik Rask.  
BRK vil ikke selv figurere. 
Der er frustration over den megen selvtræning, mens man godt selv kan træne 
lydighed, er det straks sværere at træne gruppe C alene. 



Der foreslås at man kan dele gruppe C op, sådan at nogen har gruppe C eks. tirsdag 
og andre torsdag. 
Der spørges til om man som træner skal være medlem af Schæferhundeklubben? –        
Man kan være medlem af en specialklub under DKK. 
 
Der spørges til hvad er en hjælpe-hjælpe træner? -  
Der er en træner der træder til når Henrik Wittrup ikke kan komme og Ditte og 
Christina heller ikke har mulighed for at hjælpe. 
Der bliver spurgt direkte til hjælpetrænerne om de stadig vil være hjælpetrænere? 
Direkte adspurgt siger hjælpetræner Christina og Ditte nej, hjælpe-hjælpe træner 
Natti vil ikke udtale sig om det. 
 
Der bedes om at der holdes en ordentlig tone, og at der bliver talt pænt til hinanden 
under mødet. 
 
Der udtrykkes at det er et problem, at der ikke meldes tilbage mellem trænere, når 
der skal findes en afløser til at tage ens hold.  
 
Der spørges ind til hvorfor der ikke er gjort mere for at lære føl op. Taget i 
betragtning af at der er et føl, der meget gerne vil og også har været med som hjælp 
på B-holdet tidligere. 
 
Der gøres opmærksom på, at henvendelser til bestyrelsen ikke skal ske via 
Facebook, men direkte på mail til bestyrelsen. Medlemssiden for kreds 11 
medlemmer er ikke en debat side, men en info side om træning, sammenkomster og 
aktiviteter. 
 
BRK vil på tirsdag d. 31.05.2022 tage en snak med hver enkelt på B-holdet om hvad 
der forventes og hvilke mål der haves.  
 
Der er mulighed for at lave et kursus for medlemmerne – en søndag – Det bliver et 
kursus, hvor medlemmerne får værktøjer til egen træning, så der også er større 
mulighed for at hjælpe hinanden. Det vil endeligt blive meldt ud torsdag d. 2.6.2022. 
 
Der udtrykkes at man forventer, bestyrelsen arbejder videre på at løse 
træneropgaven.  
 
Mødet hæves. 
 



  


