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Uddannelsesudvalget  
Formandens årsberetning 2020 

 
Det har været et spændende, hektisk, inspirerende og udfordrende år på de fleste områder. 
Undervejs har der været ændringer, aflysninger, indgået nye aftaler - det administrative har fyldt 
meget. 
Trods restriktioner vedrørende forsamlingsforbud, afstand osv.  er det lykkedes at få afviklet IGU 
næsten efter planen.  
Der er også blevet tid til at iværksætte nye tiltag i 2020/2021, udskiftning i udvalget, implementere 
klubmodul og så lige alt det løse. 
 
Kredsen: Der har været afholdt 15 møder på kredsplan, dertil 2 klubmodul – kursusdage. 
Udvalget har på opfordring fra kredsrådet udarbejdet et forslag til en såkaldt ”tillidsaftale”. Forsla-
get blev præsenteret på et ekstraordinært kredsrådsmøde, hvor emnet fastholdelse/ honore-
ring/frivillighed af instruktører var i fokus. Der var en konstruktiv debat foreningerne imellem, er-
faringsudveksling og ønske om flere indholdsrige møder, hvor et aktuelt emne tages op til drøf-
telse. 
Vi fik taget hul på problematikken omkring ”fastholdelse” og følger op på formandsmødet 2021.    
 
Udvalg/ kredsinstruktører: 
Mødeaktivitet:  

2 samlinger i kredsen - uddannelsesudvalg/kredsinstruktører.  
4 udvalgsmøder, 2 skype. 
1 årsmøde - landsuddannelsesudvalg/kredsinstruktører 

Der er kommet nye kræfter til udvalget, som er udvidet til 5 personer. Det har tilført ny inspiration 
og energi, hvilket er nødvendigt med de mange kurser, vi ønsker at udbyde. Jeg ser frem til at få 
uddelegeret nogle opgaver, fornuftig sparring og et fornøjeligt samarbejde.  
STOR tak til Gitta og Sanne for godt samarbejde og indsatsen for udvalget i henholdsvis 8 og 11 år. 
Konstateret: at jeg ikke kan være helt umulig at omgås med så mange års samarbejde. Gitta er 
fortsat kredsinstruktør og tak for det! 
 
Vi har fået færdiguddannet 5 kredsinstruktører. Alle har med stor succes haft deres debut, været 
fleksible og klar til i fællesskab med de erfarne kredsinstruktører at løse opgaven med at sadle om 
og lynhurtig få indhentet de aflyste IGU moduler fra foråret (og igen fra efteråret.)  Vi har løbende 
modtaget konstruktive evalueringer på mail og især har jeg fået mange positive tilkendegivelser, 
når jeg har været til stede og det har været en hel del gange. Jeg syntes helt bestemt, at Instruktø-
rerne besidder en høj faglighed, er knivskarpe og har øje for at få alle aspiranter inddraget i under-
visningen, hvilket der kommer interessante dialoger ud af.   
At vi planlægger, evaluerer og får drøftet nye tiltag i fællesskab, ser jeg som en positiv udvikling. 
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Fremadrettet afholder vi derfor mindst 2 kredssamlinger om året. 
Klubmodul: 
Det har været lidt af en udfordring at komme i gang med klubmodul, men jeg forsøger at hægte 
mig på. Foreløbig benyttes event, hvilket letter det administrative arbejde for både kredskasseren 
og jeg, men det besværliggør tilmeldingsprocessen for lokalforeningerne. Jeg håber, at der arbej-
des på en løsning så det, som tidligere, KUN er forenings-formanden, der kan tilmelde aspiranter 
til IGU og instruktører til efteruddannelse, det vil være mest hensigtsmæssigt, da det er lokalfor-
eningen der indstiller og betaler al uddannelse. 
 
Status IGU 2020: 

14 DcH instruktører 
14 Familiehunde instruktører 
7 Nosework instruktører – mangler det sidste modul 
Pga forsamlingsforbud max 10 er der nogle stykker der mangler få moduler. 
 
20 aspiranter på grundforløb med opstart i september. 

Efteruddannelse mm.: 
30 seminar med Lea Nor 
26 klar-parat 

 
Seminar Core træning og Viborg-kursus måtte desværre aflyses. 
 
Fællesarrangement: 
Der er ikke afholdt fællesarrangement i 2020, der er i stedet for tilbudt en Års T-shirt, hvilket 52 
har fået udleveret. 
Der er et spændende og anderledes arrangement under planlægning til 2021. Vi er lidt på stand 
by, men håber virkelig at det kan gennemføres.  
 
Nye tiltag i 2020: 
Helt ekstraordinært og efter utallige opfordringer har vi sat Canis-klikkerinstruktør uddannelse i 
gang og starter endnu et uddannelses forløb op først i det nye år. Begge uddannelser afsluttes i 
2021.  
Vi er ret stolte over at få mulighed for at udbyde denne attraktive uddannelse, der er et samar-
bejde mellem kredsen, lokalforeninger og Canis-Silkeborg og tiltænkt som en ekstra bonus til 
DcH´s ildsjæle. Håber meget at samarbejdet kan fortsætte fremover. 
 
Da der pga de mange overbygninger (5), der udbydes, er der ind imellem ledige pladser. Vi har in-
viteret ”erfarne” instruktører til at deltage på restpladser - uden beregning. Det betyder, at flere 
instruktører vælger nr. 2 overbygning, eller bliver opdateret ved at deltage på enkelte moduler.  
Vi udnytter resurserne, får fyldt holdene op og skaber mulighed for bedre sparring.  Vi har tænkt 
os at fortsætte med dette tiltag, der er taget godt imod. Desværre måtte nogle få sættes af holdet 
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pga forsamlingsforbud på max 10. Tak for forståelse - de berørte er selvfølgelig inviteret med næ-
ste gang overbygningen udbydes. 
 
 
      
Nye tiltag 2021: 
I disse tider er det vigtigt at holde hjulene i gang. Vi har allerede en del på programmet til 2021 og 
håber det lykkes, at få det afviklet. 
 

1) Canis-klikker- deadline for tilmelding 10. januar 

2) Klar-Parat – udbydes som dagskursus 

3) Evalueringsdag for IGU - vil gerne have opfølgning på uddannelse fra tidligere aspiranter 

4) C-hundeførerdag - for alle der er interesseret i konkurrence. Afholdes på en skole hvor 

der om nødvendigt kan overholdes forsamlings restriktioner. 

5) Fællesarrangement – vi fornyr os, så anderledes end tidligere  

6) Opfordring til at komme med forslag til efteruddannelse – er åben for ønsker nu. 

 
Invitation og tilmelding kun på klubmodul/event 
 
Der skal lyde en kæmpe stor tak til alle, som har hjulpet udvalget igennem 2020 med de udfordrin-
ger, der har været. Det er helt fantastisk, aspiranter, foreninger, kredsinstruktører er trådt sam-
men – Her kan man se at sammenhold og frivillighed er i fokus. Jeg ser fortrøstningsfuld på fremti-
den, der er så mange resurser, der er så mange henvendelser om interesse for at uddanne sig vi-
dere til både kredsinstruktør og adfærdskonsulent.  
I en tid med nedlukning af landet savner vi alle det sociale og har nok lært, hvor stor betydning det 
har at stå sammen om en fælles interesse. Der har været stor velvillighed for at yde til fælles bed-
ste til gavn for Dch og vores medlemmer.   
 
Tak for 2020       
 
    
Med venlig hilsen 
Anne Wedel 
Formand   
Uddannelsesudvalget kreds 3  
 
 


