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Uddannelsesudvalget  
Formandens årsberetning 2019 

 
Det har atter været et særdeles travlt år med mange aktiviteter. Alle kurser er afviklet som plan-
lagt uden aflysninger og vi har formået ekstraordinært at afholde et Nosework forløb, da der var 
stor efterspørgsel på dette. Vi har allerede planlagt et nyt forløb i 2020.      
 
Udvalgets vigtigste opgave er som bekendt at varetage uddannelse af nye instruktører og udbyde 
efteruddannelse til ALLE uddannede DcH instruktører, uanset hvilket program man har interesse i. 
 
Status 2019: 
110 instruktører på efteruddannelse.  
45 deltog på seminar 
27 deltog på Klar-Parat-Konkurrenceklar 
9 kursister på Nosework 
9 aspiranter fuldførte DcH overbygning 
9 aspiranter fuldførte Agility overbygning 
I efteråret påbegyndte 19 aspiranter instruktørgrunduddannelse.  
 
Nyt tiltag var træning i hal ved Viborg-kurset i november. Det var en succes vi vil forsøge at genta-
ge i 2020.  
 
22 ud af kredsens 23 foreninger har haft instruktører/hundeførere på uddannelse. Det er positivt 
at stort set alle foreninger prioriterer og ser vigtigheden af uddannelse og benytter sig af vores 
mange tilbud. Vi håber at udviklingen fortsætter. 
Samlet har vi brugt 30 hele kursusdage. Derudover har jeg deltaget i 10 kreds/bestyrelsesmøder, 
dertil weekend og aften kursus omkring klubmodul og deltaget i landsmøde.  
Udvalget har afholdt 2 fysiske møder. 
 
 
Alle udvalgsmedlemmer har deltaget i årsmøde mellem landsuddannelsesudval-
get/kredsinstruktører i februar måned. 
Der er afholdt årsmøde for kredsinstruktører/aspiranter tilknyttet kredsen. Ser frem til at de fire 
aspiranter får overstået eksamen i maj så de må undervise selvstændigt.   
Vi har planlagt det årlige fællesarrangement der blev afholdt i Skandinavisk dyrepark hvor vi bl.a. 
fik et spændende foredrag om ulve. Desværre var der ikke så stor tilslutning og en del afbud op til, 
håber det bliver rettet op i 2020. 
Informationsaften for nye bestyrelsesmedlemmer var der IKKE den store tilslutning til. Måske skal 
det tages af programmet, det ser ud til at de nye bestyrelsesmedlemmer er godt klædt på.   
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STOR TAK til alle der støtter op om vores kurser og bidrager til fortsat udvikling og kvalitet i under-
visningen. Tak for 2019, vi er helt klar til et nyt spændende år og har allerede lagt de første kursus-
tilbud ud.    
     
 
   . 
Med venlig hilsen 
Anne Wedel 
Formand  KUU kreds 3 
 
 


