Referat af BU-møde 21. september 2017
Deltagere: Ole Høj, Charlotte Lia, Steen Ludvigsen, Susanne Wærling (ref)
1) Kort evaluering af NW-instruktøruddannelsen
-Tillykke med et flot og velgennemført kursus, der har været stor tilfredshed hele vejen
rundt. Tak til Tina Lundsgaard Falk og Christina Lillholm, som var yderst velforberedte og
kompetente. Vi har således nu 8 NW-instruktører i DRK, som allerede har medført flere
hold oprettet omkring i regionerne. Ønske om opfølgning særligt omkring afholdelse af
konkurrencer i NW. Dette kan måske gennemføres, når der har været kørt endnu et hold af
instruktører igennem. Måske der kan hyres ekstern hjælp ind, for konkurrence-momentet
har også betydning, særligt for motivationen. Det bliver dog efter DKKs regler, første gang
nok uofficielt for at prøve det af. Måske region midtsjælland kunne have interesse for et
sådant arrangement, de har også en dommer. Måske en opfølgningsdag og en uofficiel
konkurrence kunne slås sammen? Vi arbejder videre med dette. Vi formoder at Tina og
Christina vil være velvillige ift at gennemføre endnu et kursus i foråret 2018. Optimalt skal
der være 10-12 deltagere, også af hensyn til antallet af figuranter Naturskolen Åløkkestedet var super godt og passer til dette antal.
Desværre har enkelte deltagere også meldt om manglende opbakning fra regionernes side
– hvad kan vi gøre i forhold til dette? Kan vi kontakte regionerne og deres TU direkte og opfordre til deres opbakning. Kan vi få midtsjælland til at skrive en info-artikel til Retrieveren
omkring NW. Charlotte spørger Kim Olsen og Henrik Nymann om der kan komme en god
historie med opbakning fra regionen. Vi tilbyder også opbakningsbrev – Ole er koordinator
herpå – opbakning er vigtigt i opstartsfasen.
2) Hvad er næste BU-aktivitet?

- Charlotte har fået en henvendelse fra sydjylland omkring uddannelse af familehundelydighed. Ole
har lavet et fint oplæg, så vi skal have sat datoer (sted mv) på, hvor Ole umiddelbart tænker at en
enkelt weekend er nok. Steen og Susanne er meget positive ift at bakke op/deltage på sådant kursus. Behovet er der, det viser sig tydeligt hvor Ole kører hold i nordsjælland. Det drejer sig ikke om
”problemhunde”, men oftest kommunikationsproblemer mellem hund og fører. Ole finder passende tid i kalenderen i foråret 2018. Kan vi købe ekstern hjælp, så Ole ikke hænger på det hele? Ole
overvejer… Det skal også koordineres ift NW, så det skal også passe Tina og Christina.
En anden mulighed er ”Retriever-aktivering”, som er en alsidig træning med fokus på retrieverens
egenskaber.

3) Økonomi 2017 (hvad har vi brugt):

- Vi har pt. brugt lige over 25.000kr. Susanne har lige fulgt op ift kørsel for Christina/Tina og Charlotte, men ellers ingen store udeståender.

4) Budget for 2018
- Steen laver et udkast til budget, baseret på vores erfaring fra i år. Vi regner med udgifter
på ca. 30.000kr pr. kursus. Deltagerprisen skal nok justeres til 3000kr for NW og 1500 for
familiehundelydighed.
5) Næste møde
- Vi tager endnu et Skype-møde ultimo november omkring planlægning af 2018. Budgettet
klares pr. mail.
6) Evt.

