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Uddannelsesudvalget
Formandens årsberetning
Det har været et forrygende år, som sædvanligt travlt med mange aktiviteter. Fantastisk at endnu
et år er forløbet uden de helt store udfordringer. Udvalget består af formand og 2 udvalgsmed‐
lemmer, Sanne Johansen og Gitta Gravgård, der hver især kender og varetager opgaver selvstæn‐
digt, hvilket gør at vores mødeaktivitet er meget lille og omkostning til driften af udvalget ligeså.
Vi vil hellere bruge tiden på det vi brænder for – være på forkant med udviklingen og sætte en
masse kursus tilbud op.
Udvalgets vigtigste opgave er at varetage uddannelse af nye trænere og ikke mindst at have finge‐
ren på pulsen så vi kan tilbyde efteruddannelse til ALLE trænere, uanset hvilket program man har
interesse i.
Der er fin tilslutning til vores efteruddannelse. I 2017 har vi haft fornøjelse af at have besøg af en
repræsentant fra landsuddannelsesudvalget ved 2 kurser. Tak til LUU for interessen for vores ar‐
bejde i kredsen, det betyder meget at I vil bruge tid på os og virker motiverende for vores videre
arbejde. Håber at se jer igen i 2018.
TGU Aspiranterne fortjener STOR ros for stabilt fremmøde og engagement i undervisningen og
ikke mindst forståelse for den situation at der nogle steder er lidt trangt rent fysisk på grundforlø‐
bet, da vi har hele 30 aspiranter i gang på nuværende forløb. På de praktiske moduler deler vi hol‐
det, så vi kører 2 hold igennem – på samme dato. Vi evaluerer efterfølgende men jeg er sikker på
at det nok skal gå, vi er klar.
Det er en udfordring af den positive slags med rift om pladserne, ikke mindst for instruktørerne –
der er med på at alle skal tilbydes plads, hvilket er lykkedes, uden det går ud over kvaliteten af
undervisningen.
På sidste TGU forløb med 26 aspiranter var der kun 4 aspiranter der hver havde én enkelt fraværs‐
dag. Alle aspiranter(på nær Rally der IKKE har været udbudt i år) har fulgt og afsluttet deres ud‐
dannelse. FLOT!
Jeg har bemærket at flere foreninger har opfordret deres trænere til at tilmelde sig den nyere
TGU. Vi ser flere med en ældre uddannelse/merit på både grundforløb og efteruddannelse.
Desuden er der flere aspiranter/trænere end tidligere der ønsker flere overbygninger.
Dejlig udvikling, håber at den fortsætter, så tegner det godt for DcHs fremtid.
Status på året:
Kredsens 24 foreninger har alle været repræsenteret og benyttet sig af vores tilbud, såvel TGU
som efteruddannelse og ikke at forglemme hundefører weekenden på Himmerlandsgården hvor
hele 22 foreninger havde hundeførere med.
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Fordeling af uddannede trænere i 2017:
16 DcH
12 Agility
11 Familiehund
Og som tidligere nævnt 30 aspiranter der er påbegyndt uddannelsen i oktober.
Der har været ca. 75 trænere på efteruddannelse udbudt af KUU. Desuden er der rigtig mange
trænere der efteruddanner sig på kurser udbudt af LUU og andre regi.
Udvalget har stået i spidsen for kredsens fællesarrangement til Ålborg Zoo
Deltaget i diverse møder i kredsbestyrelse – og kredsråd. Møde for nye bestyrelsesmedlemmer og
ikke mindst og for første gang som formand for kredsens uddannelsesudvalg har jeg deltaget i
Landsmødet (i år som bekendt hele to gange)
Det er vigtigt, for at bevare motivationen at være velorienteret og jeg har haft glæde af at kunne
følge debatten på dagen og IKKE som tidligere kun været orienteret igennem et referat.
Vi har deltaget i årsmøde afholdt af landsuddannelsesudvalget og afholdt årsmøde for Kredsin‐
struktører og aspiranter der er tilknyttet kreds 3. Dejligt at have mulighed for denne uformelle
aften i hyggelige omgivelser hvor der er tid til at drøfte stort og småt.
Desværre er der to kredsinstruktører der har valgt at stoppe. Tak til Pia Johnsen og Pia Lyholm
Halvorsen for indsatsen gennem årene og held og lykke med jeres videre hundearbejde.
Der er så også to nye aspiranter på banen, nemlig Inge Holst Møller og Rolf Otendal.
Vi håber og opfordrer flere til at overveje om ikke dette spændende hverv kunne være en ny inte‐
resse. Der starter ny uddannelse i 2018 .
Tak for 2017:
Som tidligere nævnt – det har været et travlt, spændende og forrygende år. Udvalget har mødt,
venlig imødekommenhed, forståelse og hjælpsomhed i enhver henseende.
Ingen nævnt‐ingen glemt. En stor tak til alle samarbejdspartnere, kredsråd, kresbestyrelsen, ud‐
valg, værtsklubber, kredsinstruktører og ikke mindst alle kursister der har krydset min vej. Det har
vitterligt været en fornøjelse at servicere jer.
.
Med venlig hilsen
Anne Wedel
Formand KUU, kreds 3
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