
 

 

Fordeles til: 

- Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

- Trænerne 

- Godbiddens redaktører  

- Hundehuset (opslag til medlemmerne) 
  

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2012 d. 06.09.12 kl. 18.30 hos Peter 
 

Til stede: Formand Charlotte Lyrskov, næstformand Bent Halvorsen, sekre-

tær Inger Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen, medlem Allan 

Sørensen, samt bestyrelsessuppleanterne Maiken Dreier og Peter 

Plett. 
 
 

Dagsorden: 
 

Forhandling: 
 

1. Godkendelse af referat  Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2012 d. 23.04.12 blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et nyt punkt: 

       11.a Hunde med tarmbetændelse/diarré 

 

3. Opfølgning på sidste referat Paté til træningsbrug  

Der er indgået aftale med et supermarked om indkøb af paté til 5 kr. 

pr. stk. Marianne og Charlotte kan købe.  

 

4. Kommende aktiviteter Der blev taget udgangspunkt i den vedlagte aktivitetskalender. 

 

    15.09 Sommerfest (arr. Daniel, Ann, Lonni)  

Der er ca. 50 tilmeldte til spisning kl. 18. Mange er også tilmeldt 

hundeaktiviteterne om eftermiddagen. Foreningen giver øl og vand. 

Arrangørerne sørger selv for indkøb af 3 kasser øl (33 cl.) og 6 

kasser sodavand (25 cl. glasflasker). Resten bliver stående og kan 

bruges til DGI-turneringen d. 29/9. Der afregnes med Jens. Maiken 

informerer arrangørerne. 

 

    16.09 Klikkertræningskursus 2. del (arr. Charlotte) 

Fortsættelse af kurset, som startede d. 26/8. 10 føl, aspiranter og 

trænere er tilmeldt. 

 

    23.09 Westiearrangement (arr. Susanne) 

    Foregår på vores træningsplads. 

 

    29.09 DGI-turnering 3. del – agility (arr. DGI/DAF Silkeborg) 

Hjælperliste – Maiken. Trænerne spørger alle medlemmer. Jens 

lægger listen på hjemmesiden og sender mail til alle medlemmer. 

Der findes en, der er ansvarlig for alle hjælpere på dagen. 

    Mad – Maiken bestiller, vi skal finde en der kan hente. 

Telte, indhegning af baner og P-plads – Bent. 1 bane på hver side af 

grusvejen. Resultattelt på AG-banen og madtelt på FH-banen.  

Vi har pt. 42 tilmeldt til stævnet. 

    



 

    06.10 DGI-turnering rally (arr. DGI / DAF Silkeborg) 

    Hjælpere – tidtagere og indsendere. Inger laver liste til Hundehuset 

    Baner – tre baner. Inger spørger Kaj om indhegning. 

    Mad – Charlotte spørger Heidi 

    Resultater - Charlotte 

 

    13.10 DAF-cup hos DcH Støvring 

    Vi har netop modtaget invitation og tilmelding. Frist d. 1/10. 

 

    18.10 Rallykursus for øvet hold, trænere m.fl. (arr. Heidi) 

Aftale indgået med Erik B. Pedersen fra DcH Herning om at lave et 

aftenkursus for det øvede rallyhold og trænere. Fokus lægges på 

ekspert- og championsøvelser, samt konkurrenceregler. Han skal 

have kørepenge, som foreningen betaler. 

 

    25.10 Følintro (arr. trænerudvalget) 

    Ingen informationer endnu. 

 

    03.11 Kursus i agilityindlæring (arr. Inger og Maiken) 

    NB! Ny dato (er flyttet fra d. 27/10). Kurset er for føl og trænere. 

Her vil indlæring af alle forhindringer (dog ikke slalom) blive gen-

nemgået, foruden sekvenstræning, vendinger mm. Målet er at 

deltagerne efterfølgende kan undervise vore agilitybegynderhold 

     

    Vi har nu en samlet ”kursus-pakke” bestående af: 

    - Følkursus (grundkursus) 

    - Klikkerkursus (to-delt kursus) 

    - Agilityindlæring  

     

Disse tre kursus skulle gøre vores instruktører og føl klar til at 

undervise på både hvalpe, FH og agilitybegynderhold og dermed 

erstatte DGIs grunduddannelse, samt skabe en rød tråd mellem 

holdene. I alle kurserne indgår der nu undervisning af figuranter. 

 

    28.10 Løvfaldstur (arr. aktivitetsudvalget) 

    Er under planlægning. 

 

    28.11 Jule-klubmesterskabet (arr. Charlotte og Marianne) 

Stævneudvalget kan ikke arrangere dette stævne. I stedet tager 

Charlotte og Marianne sig af opgaven. Dog ikke amerikansk lotteri, 

som Charlotte forsøger at finde en, der kan tage sig af. 

 

    4-7.07 DGI Landsstævne 2013 i Esbjerg (arr. DGI) 

Der ligger et foreløbigt program på DGIs hjemmeside. Det under-

søges om DGI har noget PR-materiale, som vi kan sætte op i Hun-

dehuset og udlevere til medlemmerne. Tilmelding er billigst 1.-31. 

oktober. På næste møde tages der stilling til et evt. tilskud til 

deltagerne. 

 

    Andre arrangementer, der mangler datoer for 

- Rallykursus (Inger) – bliver i foråret 2013 m. Pia Johnsen. 

- Julefrokost – Maiken og Marianne finder dato og indhold. 

- BARF-foredrag v/Hanne og Kasper (Inger) – i 2013 



 

- Dyrlægeaften (Lone K.) – afventer (NB! er siden mødet blevet 

fastsat til d. 11/10). 

- Følsamling – evt. ikke nødvendigt pga. de mange kurser pt. 

 

Kurser 

- Slalomkursus hos DAF Randers d. 8. og 22. sept. Inger og 

Maiken er blevet inviteret til Randers for at undervise. 

- Preagilility d. 20. oktober i Hedensted. Kursus m. Johanna 

Allanach. Charlotte, Maiken og Inger deltager. 

- Agility – avanceret handling d. 21. oktober i Hedensted. Kursus 

m. Johanna Allanach. Maiken, Inger, Daniel og Martha deltager. 

- Rally-bedømmeruddannelsen d. 26.-28. oktober. Heidi og Pia m. 

Mikkel og Nemo er tilmeldt. Janni er også blevet spurgt. Det 

forventes at deltagere er villige til at være bedømmere efterføl-

gende. 

 

5. Fokus på konkurrencer  Har vi for meget fokus på konkurrencer? 

    Emnet blev diskuteret m. udgangspunkt i en mail fra Peter Frölich. 

    Der var enighed om at: 

- Det er naturligt at snakke om konkurrencer og regler til træning, 

da agility er en konkurrencesport. 

- Der må meget gerne opfordres til at deltage i stævner til træning. 

Ellers får vi ikke folk med ud til DGI-turneringen og DAF-cup. 

- Det er helt ok at medlemmer ikke ønsker at deltage i konkur-

rencer. 

- Fokus ligger fortsat på udvikling – at medlemmerne bliver 

dygtigere (uafhængig af deltagelse i konkurrencer).  

 

6. Oprykningspokaler  Lisette ønsker ikke at sponsorere oprykningspokaler fremover. Hun 

har sponsoreret mange pokaler i løbet af de sidste år og det er vi 

meget taknemmelig for. 

    

    Medlemmerne er rigtig glade for oprykningspokalerne, hvilket vi 

derfor ønsker at blive ved med.  

- Inger får et tilbud fra Lisette på køb af pokaler 

- Andre muligheder undersøges (evt. annonce i Godbidden) 

- I stedet for indgravering kunne man sætte klistermærker på. 

     

7. Regnskab pr. 30/7 2012  Jens fremlagde regnskabet pr. 30/7 2012: 

    Årets resultat er pt. et overskud på 23.005,73 kr. 

Desuden udgifter til indkøb af ny plæneklipper (40.045,25) og nye 

forhindringer (A-bræt, balance og 10 spring – i alt 46.459,42 kr.) 

 

8. Nyt fra udvalgene Baneudvalget 

- Den gamle balance og vippe er ved at blive repareret med nyt træ 

og ny gummibelægning.  

- Vi har købt et nyt letvægts-A-bræt, 1 balance og 10 plastspring 

- NB! det er vigtigt at balancen skilles ad inden den flyttes! 

- 12 nye overliggere er blevet malet i forskellige farver. 

- Lysanlægget: 9 lamper er bestilt og ankommet (samme slags 

som på agilitybanen). Der arbejdes på at få fat i 4 pæle. 

EnergiMidt borer dem ned hos os. Det forventes at være i orden 



 

i løbet af 14 dage. Der sættes desuden en lampe op i det mørke 

hjørne tv. for skuret på agilitybanen. 

- Der er sat en midlertidig lampe op på FH-banen. NB! Pas på 

ledningen, som ligger i græsset, når der klippes græs. 

- Redskabsskur: Allan m.fl. sponsorerer det. Karen er spurgt og 

har givet accept. Skuret sættes op i hjørnet ved grantræerne, 

hvor kravlegården stod. Den nye kravlegård sættes op i 

forlængelse af skuret og ned mod læhegnet. Skuret bliver på 50 

m2 med fliser i bunden. 

- Desuden forventes det at der i en weekend skal ryddes op i det 

gamle skur på agilitybanen . 

 

 Biblioteksudvalget 

Birgitte har foreslået at vi indkøber Gregg Derrets DVD ”Agility 

Foundation Training”. 

Men da vi lige nu står og mangler Canis’ klikkerbøger, som der 

undervises efter på hvalpe- og FH-holdene, blev det besluttet straks 

at købe disse to, og så købe DVD’en i starten af 2013. 

- Klikkertræning for din hund (235 kr.) (dansk) 

- Lydighetstrening i teori og praksis (598 kr.) (norsk) 

Det afventes lige om nogle af føllene eller trænerne også vil 

bestille, så der kan afgives en fælles bestilling. 

 

 Græsslåningsudvalget 

Vi har købt en plæneklipper, som klipper græsset flot og hurtigt, 

men der mangler flere medlemmer, som vil deltage i klipningen. 

 

 Sponsorudvalget  

 Udvalget har fået fat i en del nye sponsorer. 

 

 Stævneudvalget 

Ulla er udtrådt af udvalget pga. tidsmangel. Lone er gravid og ikke 

aktiv i udvalget her i efteråret. Det undersøges om hun ønsker at 

sidde i udvalget i 2013. 

 

 Trænerudvalget 

 Udvalget har for tiden travlt med at lave kurser for føl og trænere.  

 Vi har pt. 12 føl, hvoraf to har pause. 

 Det er målet at få ca. 10 nye føl i gang hvert år. 

 

 Tøjudvalget 

Tøjet er kommet og udleveret til medlemmerne. Jens har sendt 

regninger ud. De føl, der ikke allerede har fået, skal have 1 t-shirt 

gratis i 2013. 

 

 Der var ikke noget nyt fra aktivitetsudvalget og bladudvalget. 

 

9. Aktiviteter siden sidst Arrangementer siden sidst blev kort evalueret: 

 

       06.05 Løvspringstur (arr. aktivitetsudvalget) 

    Ca. 15 mennesker og 10-15 hunde deltog. God tur. 

 

 

http://www.canis.dk/nettbutikk/omtale.php?id=1100&mid=&ug=


 

    06.05 Feltkursus (arr. Maiken/trænerudvalget) 

Undervisere: Laila og Jesper Carstensen fra DcH Støvring. 12 

instruktører deltog med hunde samt føl uden hund. Godt kursus, 

hvor der var fokus på felt- og vippeindlæring, samt handling. 

 

    12.05  DAF-cup (arr. stævneudvalget m.fl.)  

Vi deltog med 38 hunde (13 begyndere, 14 let øvede og 11 øvede). 

Der deltog i alt 61, hvilket er mange. Vi udelod derfor tid-fejl-ud. 

Var færdige kl. 17.15. For første gang havde vi et gavebord med 

præmiebonner. Mange havde gjort en stor indsats for at få fat i 

rigtig mange flotte præmier. 

 

    19.05 Åbent hus (arr. Charlotte/trænerudvalget) 

Vi fik en del pressedækning. Vi havde en annonce og artikel i 

Ekstra Posten, samt artikel i både før og efter i Midtjyllands Avis. 

Desuden kom TV2 Østjylland på besøg til træning og lavede et 

indslag. På dagen var der mange der kikkede forbi og mange blev 

skrevet op på venteliste. Der var opvisninger og workshops i både 

agility og rally, samt mulighed for at købe ind i Dorits butik, eller 

købe pølser med brød eller en is. 

 

    23.05 DGI-turnering 1. del (arr. DGI Midtjyllands ag-udvalg) 

Vi deltog med 25 hunde (7 begyndere, 10 let øvede og 8 øvede). I 

alt 117 hunde deltog. Vi havde for få begyndere med denne dag.  

Blev nr. 3 efter Ikast og Herning. 

 

    09.06 Agilityundervisning, Dansk Stabyhoun Klub (arr. Susanne) 

    Udlån af vores bane – pris 500 kr. 

 

10.06  Klubmesterskabet (arr. stævneudvalget) 

79 hunde deltog i alt (8 hvalpe, 7 FH, 13 rallyhunde, 11 AGnybe-

gynder, 12 begyndere, 18 let øvede og 10 øvede).  

 

    20.06 DGI-turnering 2. del (arr. DGI Midtjyllands ag-udvalg) 

107 hunde deltog ialt, heraf 37 fra Silkeborg (14 begyndere, 13 let 

øvede og 10 øvede). 

 

    23.06 Hundesvømning (arr. Janni) 

    20 hunde deltog. 

 

    10.07 Arbejdsdag (kravlegården fjernet) (arr. Inger) 

11 medlemmer deltog. Den gamle kravelgård (både hegn og 

stolper) blev fjernet og buskadset ryddet. 

 

    4-5/8 DGIs Landtræf (arr. DGI) 

13 førere og 15 hunde deltog. Jens har netop udbetalt de 200 kr. i 

tilskud til hvert medlem.  

 

    16.08 Konkurrenceafpudsning – kursus (arr. Inger og Maiken) 

10 førere fra primært let øvet og øvet hold deltog. Der blev arbejdet 

med konkurrencepsykologi, samt startproceduren. 

 

 



 

    23.08 Erfaringsudveksling - Rally (arr. DGI Midtjylland) 

12 deltog ialt (4 fra DcH Herning, 4 fra Schæferhundeklubben i 

Herning, samt 4 fra os selv). Rigtig god aften, hvor der blev snak-

ket om både indlæring, træningsplanlægning, bedømmelser mm. 

 

    26.08 Klikkertræningskursus 1. del (arr. Charlotte)  

9 trænere, aspiranter og føl deltog (Lonni, Heidi, Sidsel, Ann, 

Merete, Dorthe, Agnethe, Lone og Trine). 

 

    Andre arrangementer som folk har deltaget i: 

 

     26.05 Agilityconvention 

     Marianne, Inger, Heidi og Jeanette deltog. Mange gode foredrag. 

 

     27-29/7 Rallycamp  

Inger, Janni og Dorthe deltog. Campen var opdelt i tre forskellige 

workshops / kurser, hvor deltagerne fik inputs til rallytræningen og 

der blev afsluttet med to åbne rallyklasser. 

 

     25/8 DAF Randers’ 25 års jubilæum 

 Merete deltog. 

 

     25/8 DKK’s DM i rally 

Pia Fischer-Henrichsen deltog med Mikkel og blev nr. 3 i 

championsklassen. 

  

10. Orientering Nye DGI-agilityregler  

Der er kommet nye DGI-agilityregler pr. 1/8 2012. De ligner meget 

DKK- og DcH-reglerne mht. ændringer i startproceduren, mål på 

forhindringer mm. Bl.a. er op- og nedgangene på balancen blevet 

kortere. 

 

       DcHs DM 

DcHs DM afvikles i Grindsted d. 22-23. september. 

Daniel og Lassie er kvalificeret til at deltage i agility, mens Janni og 

Henya var tæt på at kvalificere sig i rally. 

    

       Termokander 

To af de sort/sølvfarvede termokander er gået i stykker og nogle af de 

gamle er utætte. Det blev besluttet at købe min. 2 nye sort/sølvfarve-

de termokander. Allan undersøger om han har nogen. 

 

Toilettet 

Cisternen på toilettet i Hundehuset løb uafbrudt på et tidspunkt, men 

er nu holdt op af sig selv. Vi ser tiden an. 

 

Fødsler 

Lone Bech er blevet mor og Daniel far. Der samles ind til gaver. 

 

11. Tilføjede punkter  11.a Hunde med tarmbetændelse/diarré 

Vi har for tiden mange hunde med diarré. Dette kan skyldes mange 

forskellige ting (hunden kan have spist noget forkert, have fået en 

virus, have stress osv.). Hvis det skyldes en virus er det smitsomt og 



 

smitter via efterladenskaber. Det er derfor ekstra vigtigt at samle op 

efter hundene. Der opfordres samtidig til at folk bliver væk fra 

træning, mens hunden har diarré. Samtidig sørger vi for at vaske 

vandskålene grundigt efter hver træningsaften. 

 

12. Til trænermødet/udvalg Følgende emner skal trænerne informeres om – enten pr. mail eller 

på næste trænermøde d. 27/9: 

       Pkt. 4. PR for hjælpere til DGI-turneringerne i agility og rally 

       Pkt. 8. Nye forhindringer (især husk at skille balancen ad) 

       Pkt. 11. Hunde med diarré 

 

13. Næste møde   Næste møde: 

       Torsdag d. 8/11 kl. 18.30 hos Allan. 

Her behandles budget og handlingsplan 2013. Alle udvalg bedes 

sende forslag rundt inden mødet. 

 

14. Eventuelt   Ingen bemærkninger. 

 

   Slut    Mødet sluttede kl. 21.00 (hvorefter der var kaffe). 

 
 

Referent  
 

Dagsorden udsendt 
 

 

Inger L. Drengsgaard  
 

1. udgave d. 23/9 2012 

 

Bilag vedlagt:   Aktivitetskalender 2012 pr. 21/9 2012 



 

Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2012 
 

(revideret d. 21.09.2012) 

 

Dato Kl. Aktiviteter 2012 Arrangør 

Søn. 

08.01.12 

13.00 Baneopretning 

På træningspladsen 

Maiken 

Ons. 

18.01.12 

18.30 Bestyrelsesmøde 

Hos Jens 

Bestyrelsen 

Man. 

30.01.12 

19.00-21.30 Førstehjælpskursus v. Dyreklinikken Vestergade 

I Hundehuset 

Inger 

Tirs.  

21.02.12 

19.00-21.00 Generalforsamling + foredrag om pengehunde 

Medborgerhuset, sal C, Bindslev Plads, Silkeborg 

Bestyrelsen 

Tors. 

23.02.12 

18.30 Trænermøde 

I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Søn. 

26.02.12 

9.00-15.00 Grundkursus – del 1 (følkursus) 

I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Søn. 

25.03.12 

10.00 Hundesvømning v. Tollund Hunde- og Kattepension, 

Ellingvej 11, Funder Kirkeby 

Janni 

Lør. 

31.03.12 

10.00-12-00 

13.00-15.00 

Slalomkursus 1. del (2 hold) 

På træningspladsen 

Maiken og Inger 

Lør. 

14.04.12 

10.00-12.00 

13.00-15.00 

Slalomkursus 2. del (2 hold) 

På træningspladsen 

Maiken og Inger 

Man. 

23.04.12 

18.30 Bestyrelsesmøde 

Hos Bent 

Bestyrelsen 

Tors. 

03.05.12 

19.00 Trænermøde 

I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Søn. 

06.05.12 

10.00-12.00 Løvspringstur 

v. Gurli, Himmelbjergvej 6, Gml. Laven 

Aktivitetsudvalget 

Søn. 

06.05.12 

10.00-13.00 Feltkursus m. Laila og Jesper Carstensen 

På træningspladsen 

Maiken/ 

Trænerudvalget 

Lør. 

12.05.12 

9.00-17.00 

(8.15-8.45) 

DAF-cup 

Hos os 

Stævneudvalget/ 

Inger m.fl. 

Lør. 

19.05.12 

9.00-15.00 Åbent hus 

På træningspladsen 

Charlotte/ 

Trænerudvalget 

Ons. 

23.05.12 

17.00 DGI-turnering 1. del – agility 

DcH Ikast, Hagelskærvej 42 C, Ikast 

DGI Midtjylland 

DcH Ikast 

Lør. 

09.06.12 

 Agilityundervisning 

Dansk Stabyhoun Klub, Hesselsskovvej 69, Kjellerup 

Susanne 

Søn. 

10.06.12 

9.00 

(8.45) 

Klubmesterskab – forår 

På træningspladsen 

Stævneudvalget 

Ons. 

20.06.12 

17.00 DGI-turnering 2. del – agility 

DcH Viborg, Neckelmansvej 1A, Viborg 

DGI Midtjylland 

DcH Viborg 

Lør. 

23.06.12 

9.00 Hundesvømning v. Tollund Hunde- og Kattepension, 

Ellingvej 11, Funder Kirkeby 

Janni 

Tirs. 

10.07.12 

18.00-20.00 Arbejdsdag (kravlegården fjernet) 

På træningspladsen 

Inger 

Lør.-søn. 

4-5.08.12 

9.00-16.00 DGI Landstræf 

Brørup 

DGI 

Tors. 

16.08.12 

19.00-21.00 Konkurrenceafpudsning – agility 

På træningspladsen 

Inger og Maiken 

Tors.  

23.08.12 

18.30-21.00 Erfaringsudveksling – rally 

I Hundehuset 

DGI Midtjylland 

Inger og Marianne 



 

Søn. 

26.08.12 

 Klikkertræningskursus del 1 (for føl og trænere) Charlotte og Maiken 

Tors. 

06.09.12 

18.30 Bestyrelsesmøde 

Hos Peter 

Bestyrelsen 

Lør. 

15.09.12  

14.00 

18.00 

Sommerfest 

På træningspladsen 

Daniel, Ann m.fl. 

Søn. 

16.09.12 

 Klikkertræningskursus del 2 (for føl og trænere) Charlotte og Maiken 

Søn. 

23.09.12 

 Westiearrangement 

På træningspladsen 

Susanne 

Tors. 

27.09.12 

18.30 Trænermøde 

I Hundehuset 

Trænerudvalget 

Lør. 

29.09.12 

 DGI-turnering 3. del – agility 

På træningspladsen 

DGI Midtjylland 

DAF Silkeborg 

Lør. 

06.10.12 

 DGI-turnering – rally 

På træningspladsen 

DGI Midtjylland 

Aktiv Hundeskole 

Tors. 

11.10.12 

19.00-21.00 Forebyg skader hos din hund 

I Hundehuset 

Lone Knudsen 

Lør. 

13.10.12 

 DAF-cup - efterår 

Hos DcH Støvring 

DcH Støvring 

Tors. 

18.10.12 

18.00-21.00 Rallykursus m. Erik B. Pedersen (for øvet hold/trænere ) 

På træningspladsen 

Heidi 

Tors. 

25.10.12 

 Følintro (for nye og kommende føl) 

 

Trænerudvalget 

Søn. 

28.10.12 

10.00-12.00 Løvfaldstur 

v. Gurli, Himmelbjergvej 6, Gml. Laven 

Aktivitetsudvalget 

Lør. 

03.11.12 

9.00-15.30 Kursus i agilityindlæring (for føl og trænere) 

På træningspladsen 

Inger og Maiken 

Tors. 

08.11.12 

18.30 Bestyrelsesmøde 

 

Bestyrelsen 

Søn. 

25.11.12 

 Jule-klubmesterskab 

på træningspladsen 

Stævneudvalget 

 

 

 Følsamling (for nuværende føl og aspiranter) Trænerudvalget 

 

 

 Julefrokost Maiken og Marianne 

 
 
 

Klubbladet ”Godbidden” i 2012 
 
 

Nummer: 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 

Deadline: 07-01-12 03-03-12 05-05-12 07-08-12 06-10-12 

Udgivelse: 24-01-12 27-03-12 29-05-12 28-08-12 30-10-12 

Noter: Indkaldelse til 

generalforsaml. 
Træningstider  
pr. april 

Træningstider  
pr. 1/8 

 Træningstider  
pr. 1/1 2013 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 


