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Uddannelsesudvalget  
Formandens årsberetning 2022 

 
2022 har været et godt år uden de helt store udfordringer. Alt er stort set afviklet planmæssigt og 
der har været tid til at evaluere og tænke nye tiltag i 2023. Alle udvalgsmedlemmer har haft opga-
ver der er kørt efter bogen – tak for opbakning og engagement. 
 
Mødeaktivitet i kredsen: Der har været afholdt 15 møder på kredsplan incl generalforsamling og 
DM 2023 møder. 
 
Udvalg/ kredsinstruktører kreds 3: 

2 samlinger - uddannelsesudvalg/kredsinstruktører og inspirationsdag  
2 fysiske udvalgsmøder, 4 skype møder. 
1 samling – uddannelsesudvalg/kredsinstruktør aspiranter 
Der er udsendt 4 KUU informationsbreve 
3 aspiranter er optaget på kredsinstruktøruddannelse  

Alle aspiranter har vist interesse for at følge både IGU og efter uddannelses kurser for at være 
godt rustet til at stå på egne ben efter fuldført uddannelse og eksamen i 2024.  
 
Mødeaktivitet med landsuddannelsesudvalg. Nyt tiltag, årsmøde og Erfaringsudvekslingsmøde 
(ERFA)med de øvrige kredses uddannelsesudvalg.  Nyt ERFA møde er planlagt i 2023. 
 
Status IGU 2022: 

Der er færdiguddannet 35 nye instruktører med speciale inden for henholdsvis DcH, 
Agility og Nosework 
14 aspiranter er startet på grundforløb i september.  

Det er værd at bemærke at det nye modul på DcH overbygning, konkurrencevejledning, heldagskur-
sus med både teori og praktik er blevet godt modtaget. Undervisningen foretages af DcH dommere. 
Ligeledes har der været en dommer tilknyttet et modul på Agility overbygning, hvilket vi tænker at 
fortsætte med i kreds 3. 

 
Efteruddannelse mm.: 

Viborg-kursus med 5 forskellige tilbud. 50 lokalinstruktører  
2 Canis klikker forløb – 8 klubinstruktører på hvert forløb 
2 Hvalpe-træningsplan til inspiration – 30 lokalinstruktører  
3 Efteruddannelse, Bringsel-melding, Forstyrrelsestræning, Rally. 40 lokalinstruktører  
2 C-hundeførerdage, 28 deltagere 
2 Adfærdsdage, 22 deltagere 

På det årlige seminar deltog 35 medlemmer. 
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Udvalget har været behjælpelig med det administrative ved Nordisk Rundering informationsdag og 
C-prøve-konkurrencedag. 
 
Udvalg og Kredsinstruktører har haft aktiviteter på 40 hele kursusdage på kredsplan, nogle dage 
er der afholdt flere moduler/kurser. Ud over det, alt det administrative samt opdatering af materi-
ale. 1000 tak til de flittige kredsinstruktører der yder en ekstra indsats.  
9 ud af kredsens 22 foreninger har været vært for udvalget én eller flere gange. Tak til jer, vi føler 
os altid velkommen og taget godt imod.  

 
På opfordring har vi modtaget mange konstruktive evalueringer og forslag til forbedringer/ændrin-
ger af både IGU og afholdelse af efteruddannelse. Sammen med udvalgets egne observationer har 
vi sammenholdt det hele og fremsendt forslag til ændring af instruktørgrunduddannelse til lands-
uddannelsesudvalget.  
Tak til aspiranter og foreninger for at bruge tid på at evaluere, udvalget tager alle evalueringer se-
riøst, uanset om det er ris eller ros, stort eller småt. 
 
Også en stor tak for de mange gode forslag til kurser og instruktør emner. Vi bestræber os på at 
tilgodese alle interesseområder. Det er meget motiverende at aspiranter og lokalinstruktører  
er engagerede.  
 
Invitation og tilmelding på klubmodul/event. Det går forrygende og letter en del af den efterhån-
den omfangsrige administration. Jeg ser muligheder og følger spændt udviklingen. 
 
Nye tiltag i 2022: 
Hvalpetræningsplan, DcH overbygning modul 5 Konkurrencevejledning, inspirationsdag for kreds-
instruktører og udvalg, C-konkurrence prøve dag (i samarbejde med dommerudvalget)     
Nye tiltag i 2023: 
Begynder klikker-kursus:  2 dage   
IGU: Udvalget inviterer aspiranter der er optaget på instruktøruddannelse til et ”formøde” pri-
mært med henblik på at guide de aspiranter der har brug for mere viden om en specifik overbyg-
ning, til at få den fornødne kendskab hertil så de ikke bliver tabt på overbygningsmodulet. 
 
Ingen nævnt- ingen glemt. Der skal lyde en kæmpe stor tak til alle der har bidraget og samarbejdet 
for at udvalget fortsat kan opfylde og afholde de mange efterspørgsler på kurser.  
 
Tak for 2022                
. 
Med venlig hilsen 
Anne Wedel 
Formand  KUU kreds 3 
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