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Nyt fra Bestyrelsen
Taastrup Agility Klub

Træningsplads:
Snubbekorsvej 24C
2630 Taastrup
Hjemmeside:
www.tak-agility.dk
Formand:
Kim Andersen
formand@tak-agility.dk
Kasserer:
Kenneth Hansen
kasserer@tak-agility.dk
Medlemskartotek:
Ind/udmelding, ændring
af medlemsoplysninger,
telefon og e-mail
Jannie Duelund
medlemskab@tak-agility.dk

Nyhedsbrevet

Ønsker du at skrive til
nyhedsbrevet kan det
gøres på:
nyhedsbrev@tak-agility.dk
Billeder, ideer, ris, ros, forslag og kommentarer er altid
velkommen.

”En god generalforsamling!”

M

Hvor tit hører man lige det?

en det var tilfældet ved klub-

bens generalforsamling d. 25 april. I
forbindelse med bestyrelsens beretning, der som forsøg, blev udsendt på
forhånd, var der lagt op til en debat
om klubben, aktiviteterne og det sociale miljø i TAK.

Vedligeholdelse af TAK
Det første debatspørgsmål drejede sig
om vedligeholdelse af klubbens arealer
mv. Et stykke arbejde, som klubben er
forpligtet til selv at udføre. Arbejdet
har de seneste år været lagt på træningsaftener, som en ”ekstra” trænings
gang. Denne form blev ivrigt diskuteret, kontra andre måder, at klare denne udfordring på. Fx blev mulighederne
ved en forhøjelse af kontingentet til
de der ikke deltager diskuteret. Men
den generelle holdning til den ”nye”
måde, med arbejde på træningsaftenerne var, at det er/var en succes. Både arbejdsmæssigt, hvor der virkelig
bliver lavet mange ting, men også socialt på tværs af holdene, hvor der også

Taastrup Agility Klub har
copyright © på alle artikler,
tegninger og fotos.
Enhver form for gengivelse
er ikke tilladt uden skriftlig
accept fra TAK inden

Det sociale samvær, hundeaktiviteter, etik og holdning
De næste debat spørgsmål ”gled” sammen, sandsynligvis fordi at emnerne er
afhængige af hinanden. Der er ingen tvivl
om, at TAK er, og opfattes som, en
”bredde” klub der henvender sig til alle,
både mennesker og hunderacer. Hygge og
en god stemning har stor betydning, men
det skal være sammen med en god og veltilrettelagt træning, udført af gode instruktører. Det var også tydeligt, at det
er væsentligt, at klubben har holdninger
til hunde- som en del af en konkurrencesport og hunde-etik i almindelighed. TAK
er ikke kun et klubhus. Selvom der sættes pris på de gode faciliteter, har det
også betydning, at klubben forholder sig
kritisk til hvordan vi behandler hundene,specielt fordi de ikke kan sige noget selv!

TAK
Debatten blev ”hjulpet” i gang af forskellige medlemmer, der på forhånd var blevet spurgt og de ville tale for/imod. Det
fungerede flot! – Tak for hjælpen!

er plads til hygge og snak, selvom der

Udsendelse af beretningen

skal bestilles noget. Det blev nævnt, at

Initiativet med udsendelse af beretnin-

en del af succesen skyldes, at der på

gen på forhånd blev rost fra flere side og

forhånd er forberedt fornuftige og

der var en klar opfordring til bestyrelsen

meningsfyldte arbejdsopgaver til alle

om at forsætte med det. Det var også

der møder op, - at de nødvendige red-

tydeligt at mange på forhånd havde læst

skaber og materialer er indkøbt og

beretningen og derfor havde haft tid til

klar,- samt at der er nogen der leder

at ”bearbejde” den lidt inden selve gene-

og fordeler arbejdet undervejs.

TAK
Nyhedsbrev

Maj 2016

Side 2

Nyt fra Bestyrelsen
ralforsamlingen. Det er også den tilba-

2016 er uddelt i 19 år. Den gives, efter

gemelding som er kommet fra holdene

indstilling, til et medlem, som i det for-

hvor beretningen har været anledning

gangne år, har ydet en ekstraordinær

til spørgsmål og forklaringer.

indsats. Det kan være ved arbejdsind-

Valg til bestyrelsen
Det kan være, at den udsendte beretning, også var en af årsagerne til, at vi
fik valgt en ny bestyrelse. Der blev
valgt en ny kasserer Kenneth Hansen og
to nye bestyrelsesmedlemmer, Peter
Bakke og Conni Christensen. Samtidigt
blev et eksisterende bestyrelsesmedlem
Karin Zekiros genvalgt til en ny periode.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitu-

sats eller socialt. Siddende medlemmer
af bestyrelsen kan ikke indstilles eller
modtage Årets
TAK.
Året TAK 2016
gik til Verner Jürgensen for hans
store indsats ved
færdiggørelsen af
klubhuset.

eret sig med to næstformænd
– Jannie Duelund og Birgit Andersen.

Årets TAK
Årets TAK blev uddelt første
gang i 1997, dvs. at Årets TAK

Er du håndværker eller handymand?
- Så mangler vi din hjælp!

H

ar du lidt håndværksmæssige evner er der nu en god lejlighed til, at
”blære” sig med det elektroniske værktøj. Bestyrelsen (Birgit) vil i den nær-

meste fremtid prøve at samle et ”håndværker-hold” Vi har tidligere haft sådan et hold, som kan mødes lidt uformelt og gå og hygge sig med at lave forskellige opgaver. Selvfølgelig skal der laves noget, men der skal være tid til en øl og lidt hygge undervejs.
Der er en del opgaver som kræver håndværksmæssige evner, bl.a. skal der tag på containerne på bane 3
og den ene skal beklædes og isoleres indvendigt. Vi skal i gang snarest muligt,- og alle former for kvalificeret hjælp er varmt velkommen. Arbejdet kunne foregå fx. en eller flere aftener, en lørdag eller søndag
mv. eller i dagtimerne, hvis det er muligt Vi arbejder, når de som kan,- har bedst tid. Hvis du har lidt
håndværksmæssige evner i forhold til vores opgaver,- eller du fx har en mand/kone/familiemedlem, som
kan og vil hjælpe os, kan du henvende dig til din instruktør,- eller Birgit.
Vi starter med at mødes tirsdag d 24 maj kl 19.45, i klubhuset- hvor de forskellige opgaver bliver gennemgået, og vi prøver at finde nogle datoer hvor det kan lade sig gøre /Bestyrelsen
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Flot gave!
Stor TAK Christian og Anita som
har fået KECA – Maskinrengøring, ved Jesper Berings til at
sponserer en masse engangsbæger, rengøringsartikler, toiletpapir og køkkenruller til TAK. En
stor og flot gave, som vi er meget glade for!

Tid - Fejl - Ud ved November stævnet
Tid – Fejl – Ud er en anden måde at løbe agility på, som du kan prøve ved ”november
stævnet”, d. 22 maj. Tid-fejl-ud udføres af en hund og fører, der fejlfrit skal forcere
så mange forhindringer, som muligt, inden for en fastsat max-tid, fx 45 sekunder. Når
max-tiden er gået, fløjtes der og man skal så ud af banen (gennem målpinde) så hurtig
som muligt. Hvis en hund er i gang med en forhindring, når der fløjtes, tælles den med,
hvis den forceres fejlfrit.
Dvs at resultatet er: 10 forhindringer + 4,25 sekunder (tiden ud af banen)
Det betyder at flest forhindringer vinder. Hunden med flest antal forcerede forhindringer vinder. Står 2 eller flere hunde ens, vinder hunden med hurtigste tid. Hvis der
begås fejl/vægring/disk inden max-tid er nået, fløjtes der, hvorefter hunden skal passere mellem målpindene og tiden stoppes. Banen bygges som en rimelig let spring- eller
agilitybane, hvor 1. forhindring placeres direkte i fortsættelse af sidste forhindring, så
hund og fører uhindret kan tage flere omgange. Der opstilles 2 pinde, der fungerer som
start og mål. Tilmelding på dagen, det koster kr 20,- at være med
En typisk Tid – Fejl – Ud bane for letøvet og øvet
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Tid - Fejl - Ud ved November stævnet
En typisk Tid – Fejl – Ud bane for begynder

-Hvad er det?
De gode ting
Hoopers er ligesom agility et baneløb hvor
hunden skal passerer nogle forhindringer. Men
her stopper ligheden mellem agility og Hoopers. I Hooper:
 skal føreren blive stående på et lille afmærket område, mens hunden løber.
 skal hunden ”fjerndirigeres af føreren.

H

 er der ingen spring eller hop, dvs. ingen beoopers er en ny træningsform og konkurrence der er et supplement/

lastning af hunden.
 kan hunden ikke rive ned eller lave feltfejl.

alternativ til agility, som vi kender det. Det

 er der ikke slalom, hjul eller vippe

kommer oprindeligt fra USA og er udviklet

 Skal hunden løbe så hurtigt som muligt.

af NADAC - North American Dog Agility
Council. Sporten er temmelig ny og det er
kun et år siden de første udøvere begyndte
at træne Hoopers i Tyskland, Holland og
Schweiz.

Umiddelbart lyder det jo meget let…
Meeeen alle som har prøvet at træne på let
øvet og frem ved at netop fremad sendelse og
fjerndirigering er noget af det sværeste at
lærer hunden, så der er virkelig noget at arbejde med.
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Redskaberne
I Hoopers bruges andre
redskaber end de vi normalt arbejder med. Der
bruges:
 Hoopps - som er den bue/port som hunden
skal løbe igennem.

Side 5
skaberne, men vi er nødt til at afprøve dem
inden vi begynder at laver mange. De skal kunne holde til, - at blive stillet op og pakkes
sammen – mange gange, - vejret i Danmark og
at de kan stå uden at vælte, selv når det blæser lidt.

Efterlysning!!
Her kan vi godt bruge lidt hjælp!. Vi skal
skaffe nogle store spande eller tønder, som
hundene kan løbe udenom. De skal ligne lidt en
regnvands tønde eller de tønder, som vi bruge
til spring,- og slalompinde på agilityholdene.
Hvis der er nogen, som kan hjælpe os med, at
skaffe dem (helst meget billigt) vil vi meget
gerne høre om det. Vi skal bruge ca. 10 stk.
til at starte med.

Mere om Hoopers
Hvis i vil se mere Hoopers, ligger der mange
filer/billeder og video på Google eller You tube, søg efter ”Hoopers”. Der ligger også nogle
små videooptagelser i klubbens billedarkiv,
fra den første dag vi var ude og
prøve lidt af.

Hoopers i TAK
Vi arbejder for øjeblikket med at
komme i gang. Hvis det kan lade
 Tunneler – en kort version, ca 1
meter lang
 Poser – Stort set som i agility
 Afspærringer – som skal
”hjælpe” hunden den rigtige vej
 Tønder – som hundene skal løbe uden om
 Hoopers ”slalom” – Hoops sat tæt sammen

Vi skal i gang
I TAK er vi gået i gang med at skaffe redskaberne. De er ikke særligt dyre, i USA - men
det bliver de desværre hvis de skal fragtes
hertil. Derfor må vi, ligesom de har gjort i de
andre europæiske lande, prøve at lave dem
selv. Det er ikke særligt svært at bygge red-

sig gøre vil det blive tilbudt til
alle TAKs medlemmer fra Let øvet
1 og opefter, fra efteråret.

