
Referat af møde i Vandgruppe Sjælland Midt den 5. 11. 2022 
 
Deltagere: Søren, Jeanette, Bente, Dorte, Mathias, Sif, Maibrit, Betina, Torben & Thomas. 

Referent: Thomas 

 

 Vinter vandtræning 

Vi lægger vandtræning i hestehallen hver 4. uge, første gang 19. november 2022. 

Det fungerer sådan, at man træner 1 ad gangen. Der bliver lagt et skema op på Facebook, hvor der står tider. Den tid 
man har, er den tid man er i vandet. Der er hestebokse, hvor der kan klædes om, så man er klar, når ens tid starter. 
Vandet bliver ikke varmet op i dag, det vil være ca. 12 grader. Der vil også i skemaet stå hvis man skal være hjælper. 

 Vinter landtræning 

Vi træner landtræning hver 4. uge, første gang 3. december 2022. 

Der bliver lagt tider op på Facebook, hvis man gerne vil stå for en træning, kan man byde ind på de givne datoer, når 
det er fastlagt, hvem der står for træningen, bliver det lagt op på hjemmesiden. 

 Vandprøve / vandlejr 

Vi afventer udmelding fra vandudvalget, men dette er hvad vi talte om vi vil gerne vil afholde i 2023, først en 
træningslejr uden vandprøve, weekenden 5., 6. og 7. maj.  

Bente kontakter campingen pladsen. 

Der skal være planlægningsmøde online snarest, så vi kan komme i gang. 

Vi vil gerne holde vandprøve 29. eller 30. juli. 

 Sommer vandtræning 

Første vandtræning bliver 25. 3. 2023. 

Som udgangspunkt bliver det igen i 2023 Lynge grusgrav, men der bliver også kigget på andre steder, der kommer en 
udmelding hvis der kommer noget på plads.  

 Sponsor 

Der er en gruppe af vandfolk (på tværs af grupperne) der er i gang med at søge om støtte til materiale. 

Der bliver arbejdet på en hovedsponsor til alle vandprøverne i hele landet. 

Derudover er det op til gruppen hvor meget vi vil gøre ud af det. 

 DKK euro dog show. 18 – 21 maj. 

Der har været henvendelse fra DKK om der er nogen der vil være med til at vise hvad vores hunde kan. 

Hvis der er nogen der har ideer om hvad man kan lave, så kontakt enten Søren eller Lisbeth fra Falster. 

 Landshold til den europæiske cup  

1 weekend i september, i 2023 vil det blive afholdt i nærheden af Venedig.  Søren fortalte om prøverne og opholdet i 
Holland i år. Interesserede kan kontakte Søren. 


