Oppsummering av medlemsundersøkelse Retrieverklubben Trondheim og omegn 2016

Stor takk til alle som svarte!
Resultatene gjør det mulig å spisse aktivitetstilbudet i klubben inn mot medlemmenes ønsker.
64 medlemmer svarte på undersøkelsen, noe som utgjør ca 21% av total medlemsmasse.
Tallene over hver enkelt søyle refererer til antall personer.
Svarene fordelte seg på interesseområdene vist nedenfor. Det var mulig å sette flere kryss,
derfor vil summen av svar overstige 64.
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Videre presenteres detaljer i forhold til de ulike aktivitetene og interesseområdene.

Detaljer i forhold til lydighet:

Lydighet
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Avtalt trening

Kommentarer til tabellen:
Styret har merket seg interessen for medlemsdrevet avtalt trening innen lydighet, og dette er
en av sakene styret nå følger opp. Medlemmene må sammen diskutere hvordan slike treninger
kan organiseres, bl.a. om det er mulig i blant å hente inn "eksterne" til å lede slike treninger.
Styret vil starte med å ta initiativ til å opprette en lydighetskomité, og så se hvordan interessen
er blant medlemmene for dette.

Detaljer i forhold til Spor:

Spor
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Grunnleggende kurs
blodspor, helg

Fase 2 Blodspor, helg

Avtalt trening

Detaljer i forhold til Jakt:

Jakt
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Kval. prøve

Videregående

Avtalt trening

Kommentarer til tabellen:
De ulike søylene representerer type kurs som har vært holdt i 2015 og/eller 2016.
Apportering - Grunnkurs apportering, ukentlig 4 ganger
Introkurs - Introduksjonskurs jakt, ukentlig 6-8 ganger, fortrinnsvis valp/unghund, vektlegger
jaktlydighet
Nybegynner - Grunntrening av ferdigheter hos hund og fører for videre jakttrening og prøver.
Kval.prøve - Kvalifiseringsprøvekurs, ukentlig 4 ganger, avsluttes med kvalifiseringsprøve.
Videregående - Helgekurs, beregnet på ekvipasjer som har stilt eller er klare for BK og AK

Detaljer i forhold til Utstilling:

Utstilling
14
12

Utstillingskurs,
ukentlig 4 ganger

Avtalt trening

Kommentarer til tabellene på rallylydighet, agility og smeller:
Dette er aktiviteter som foreløpig kun har vært holdt noen enkelte ganger (f.eks. helgekurs i
rallylydighet), eller som kurskomiteen og styret har ønsket å lodde stemningen for å holde i
fremtiden (agility og smeller).

Detaljer Introduksjonskurs Rallylydighet

Rallylydighet
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Kurs over flere uker
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Helgekurs
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Dagskurs
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Detaljer Introduksjonskurs Agility:

Agility
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Detaljer Introduksjonskurs Smeller:
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De siste 3 spørsmålene var åpne med mulighet for å skrive kommentarer og ønsker.

1. Andre ønsker om kurs framover:
Lydighet og Rally lydighet:
 LP trening ukentlig med en "leder" som organiserer treningene.







Endagskurs med hverdagstemaer som pent i bånd, innkalling, passering osv
Helgakurs, voksne hunder, grunnleggende ferdigheter.
Rally kl.3 og elite
Ukentlig fellestrening Rally
Rallytreninger sammen med LP treninger med en som leder treningene

Spor:
 Fotsporkurs
 Introkurs spor en helgedag.
 Blodsporkurs over 8 kvelder
 Brukshund/spor/rundering
 Dagskurs for å lære seg å legge blodspor (ren teknikkøvelse),
Jakt:
 Jakttrening ukentlig med "instruktør" BK/AK nivå.
 Eget jaktkurs for tolleren
Utstilling:
 Helgakurs.
 Kurs i utstillingsklipping
 Pelsstell og klipp
Agility:
 Intr i kurs dersom det lages en treningsgruppe og med tilgang på hinder
Andre områder og kommentarer:
 Siden ikke alle medlemmer bor i Tr.heim er det greit å legge opp til flere helgakurs.
 Sosialisering for valper
 En kurskveld med nøye forklaring og informasjon om hver forskjellig sport.
 Kantarellsøk
 Adferdskurs
2. Forslag til åpen temadag (for eksempel en åpen dag på Kvål for medlemmene, med
sosialt samvær kombinert med en demonstrasjon av en aktivitet, praktisk trening eller
foredrag med tema):
 Helse og foring, treningsmetoder
 Hvordan trene, så hunden utfordres og vokser på det?
 Demonstrasjon av jakt og innlæring av grunnapport for alle som kommer, retrieveren som
jakthund
 Demonstrasjon rallylydighet
 Åpen dag hvor alle som er interessert i retrieverrasene kan delta. Gjerne et kort foredrag
om retrieveren som følgesvenn, samt demonstrasjoner på ulike aktiviteter man kan drive
med sin retriever.
 Hundens dempende signaler.
 Flere klubbmesterskap innenfor de ulike grenene. F.eks. klubbmesterskap i jakt,
klubbmesterskap i spor, klubbmesterskap i lydighet, klubbmesterskap i rallylydighet. For å
skape engasjement på tvers av de ulike grenene, så blir ekvipasjen med beste resultat i alle
grenene Klubbmester.
 Turdag
 Informasjon div sykdom.

3. Forslag til tema på medlemsmøter:
 Helse og foring
 Positiv trening av hund. Hvordan og hvorfor?
 Få opp noen flinke folk innenfor atferd, hundens språk (lær å les hunden).
 Retrieveren som jakthund, helse og avl
 Brukshundtrening
 Pelsstell
 Hvordan drive seriøst oppdrett?
 Teoretisk innføring i enkle mentale øvelser for hunden,
 Mer førstehjelp (mulig å få til praktisk øving?),
 Tilbakemelding på RAS-undersøkelsene
 Hund og villmarks tur, hva trenger hunden og hva trenger eier å vite.
 Valg av valp (riktig rase til riktig bruk). De ulike retrieveres ulike egenskaper.
 Lydighet

