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Uddannelsesudvalg  
Formandens årsberetning 2021 

 
Et tilbageblik på 2021 tager pusten fra mig - udvalget har haft nok at se til men det er lykkedes 
at holde skruen i vandet og fået afviklet al planlagt uddannelse så vi er klar til 2022 uden hæn-
gepartier. Udvalget har forsøgt at imødekomme ønsket om en færdig kursusplan ved årsskiftet. 
Det er næsten lykkedes, der er allerede uddannelsestilbud til både, aspiranter instruktører og 
hundefører.  
 
Kredsen: Der har været afholdt 13 møder på kredsplan, dertil 2 dage til foreningsudvikling og et 
aftenkursus i klubmodul. Der blev også tid til at deltage i landsmødet.  
 
Ekstraordinært har jeg påtaget mig opgaven at være behjælpelig med at få gang i en Sporlægger-
central, der har været adskillige møder omkring denne – jeg håber at det lykkes at komme i mål. 
 
Der er brugt tid på oplæg og præsentation omkring fastholdelse af foreningsfrivillige. Jeg oplever 
at foreningerne har taget forslagene til sig og for alvor er gået i gang med at tænke ændring og 
udvikling – det som instruktører og hundeejere efterspørger  - og tilbyde mere uddannelse og fæl-
lesskab. Det er motiverende og drivkraft for den enkelte instruktør når vedkommende får indfly-
delse og føler sig anerkendt. En ekstra påskønnelse i form af en gave eller anden udgiftsdækning 
er en kærkommen motivation for fortsat at bidrage til det frivillige fællesskab. Jeg håber at for-
eningerne har øje på den mulighed og benytter sig af den.  
   
Udvalg/ kredsinstruktører: 
Mødeaktivitet:  

1 årsmøde i kredsen - uddannelsesudvalg/kredsinstruktører.  
4 fysiske udvalgsmøder og 4 skypemøder. 
1 møde mellem kreds 1 og kreds 3 uddannelsesudvalg, et konstruktivt ERFA møde. 

Desværre blev der kun tid til en enkelt samling med kredsinstruktørerne. Til gengæld har udvalget 
været rigtig meget med ude som kursusleder på IGU og vi har været sammen med de fleste på 
Viborg og det årlige kredsseminar. Så kontakt og dialog fejler ikke noget.   
 
Udvalgsmedlemmerne har alle haft selvstændige opgaver og er kommet godt ind i forretnings-
gangen – der har endnu ikke været normale tilstande, hvilket har betydet udfordringer som aflys-
ning og ny planlægning i forhold til de gældende restriktioner. Jeg syntes at det er ret sejt som nyt 
udvalgsmedlem at tage det hele i stiv arm og få løst opgaverne. Tak skal I have.  
   
Kredsinstruktørerne har som sædvanlig været fleksible og udvist STORT engagement, lynhurtigt 
sadlet om og fundet nye datoer til afvikling. Tak til de entusiastiske ildsjælene, vi i udvalget kan 
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mærke at I brænder for at de kommende Klubinstruktører er godt klædt på med den nyeste teore-
tiske viden og positive indlæringsprincipper.  
IGUaspiranter er gode til at evaluere og komme med forslag til forbedring/ændring af uddannel-
sen. Tak fordi I tager jer tid, det betyder meget og vi forsøger at imødekomme de gode forslag.  
 
Foreninger der har stillet sig til rådighed som vært har været lige så fleksible og ydet en stor ind-
sats for at undervisning og forplejning foregår forsvarligt.  
Et besværligt 2021 for alle parter, men vi er kommet godt igennem – det er skønt at vi klarer de 
forskellige udfordringer med godt humør og et skønt samarbejde.  
 
Klubmodul: 
Jeg ser frem til at foreningstilmelding af aspiranter og instruktør til kurser på kreds/landsplan 
kommer til at fungere efter hensigten, det vil lette det administrative arbejde en hel del.   
 
Status:  
Udvalget har koordineret og afviklet 29 kursusdage + klikker-uddannelse + diverse møder+ diverse 
afregninger + alt det løse.  
I alt har vi haft kontakt til ca. 220 kursister.  
Det er IKKE nogen beklagelse – blot en konstatering - det er det vi er valgt til, det er det vi brænder 
for og så er det det vi gør. Tager de udfordringer der følger med i stiv arm og får dem løst. 
 
IGU 2021: 

12 DcH instruktører blev færdiguddannet 
10 Rally instruktører blev færdiguddannet 
27 aspiranter på grundforløb, fordelt på 2 hold efter de 3 første moduler  
Restpladser tilbyder vi fortsat til de erfarne instruktører uden beregning. 
 

Efteruddannelse mm.: 
70 deltog i seminariet: Mental stimulering af din hund.   
56 instruktører deltog i Viborg-kursus på 6 forskellige hold 
16 instruktører på Canis klikker uddannelse – heraf 3 kredsinstruktører. 

 
Hundefører: 
 18 kursister fordelt på 2 C-hundedage. 
 10 kursister på Lydtilvænning (forberedelse til nytårsaften) 
 
IGU 2022: 
Alle aspiranter får tilbudt en overbygning. Der udbydes Agility,  Nosework og DcH program.  
Nyt grundforløb igangsættes efterår. 
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Kredsinstruktøruddannelse: 
Forventes igangsat i 2022, der er endnu ikke en færdig kursusoversigt. 
Interesserede er velkomne til at henvende sig til mig for en uforpligtende forventnings samtale. 
Jeg ved at vi i kredsen har potentielle emner, spottet under IGU, jeg har da også forhåndstilsagn 
fra nogle udpegede. Læs orientering nr. 43. 
https://79030752.flowpaper.com/DcHHndbogen20213 
  
    
Nye tiltag i 2022: 
Der er en enorm interesse for hundens adfærd og indlæringsmetoder. En skøn udvikling, læs og 
forstå din hund. Er samarbejdet mellem hund og fører i orden fra hvalpe stadiet er det en fornøjel-
se og motiverende for videre træning. Hundeejere er kritiske med hensyn til indlæringsmetoder og 
det er Instruktørerne også. Vi har fået adfærdskonsulenterne på banen og der er planlagt inspire-
rende kurser - og flere på vej.  
Træningsplan for hvalpehold:  
Tre af vores dygtige kredsinstruktører har lavet en moduloversigt over hvad et hvalpehold bør in-
deholde. Det er tænkt som inspiration til foreningernes hvalpeinstruktører og der er som forventet 
rift om pladserne. Vi udbyder så længe der er efterspørgsel. 
 
Efteruddannelse: 
Alle tilbud findes her og nye bliver løbende lagt ind: 
https://dch-kreds3.dk/cms/EventOverview.aspx  
 
Flere kurser er allerede fuld booket – tak for opbakning og interesse for vores tilbud. 
 
 
 
 
 
Tak for 2021   
 
Venlig hilsen 
Anne Wedel 
Formand uddannelsesudvalget 
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