BHU BERRET NING 2012.
BHU sammen sætning fra start af året, bestod af Hanne, Lis, Hjalte og
Bo som formand, Bo valgte dog at stoppe i foråret, hvilket betød at
der skulle findes en ny, og da der ikke var kø til posten, tilbød jeg at
prøve, og må nok sige at det er et omfangsrigt område, så jeg har
været utroligt glad for at de øvrige i BHU blev siddende året ud.
Vi har i år haft indskrivning og opstart af nye og eksisterende
hundefører forår og efterår, det har alt i alt forløbet godt, i efteråret
blev der oven i købet tilbudt ekstra træning for HF der gik målrettet
efter at komme til prøve, så en kæmpe tak til kredsens trænere for en
stor og seriøs undervisning.
Vi har afholdt prøver 2gange i løbet af året forår og efterår, med pæn
tilslutning begge gange.
Vi har også afholdt en trænings weekend, med Erik Fenger og Niels
Henning Hansen, som instruktører, en weekend hvor mange fik noget
med hjem til at arbejde videre med, der var stor tilfredshed med
indholdet af arrangementet, og opfordring til at prøve noget lignende
igen i år.
Vi fik også indkøbt en del agility forhindringer som, blev klar gjort så
de kunne bruges til træning efter sommerferien, og har været flittigt
brugt hele efteråret.
Tuborg fondet, samt en dyrehandler fra Ringsted var de økonomiske
støtter for at det kunne lade sig gøre at anskaffe en agility bane.
En ting som har hængt lidt 2012 er uddannelse af nye trænere, det er
noget der skal gøres noget mere ved her i år, der er fra BHR kommet
et oplæg til en ny træneruddannelse, men da der kan gå et pænt stykke
tid inden den bliver igangsat, så vil vi prøve at lave at lave hvalpe og
evt. et B1 kursus, hvis det er til at skaffe instruktører til at afholde
dem.
Desværre har alle øvrige medlemmer af BHU ønsket at stoppe/holde
pause, så jeg vil opfordre andre til at melde sig til at tage en tørn så vi
i fællesskab kan hjælpes med de udfordringer der skal gennemføres i
2013.
En stor tak til Hanne, Lis og Hjalte for et godt samarbejde i 2012.
Leif

