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Kreds 1 uddannelsesudvalgs formandsberetning 2016: 
 
Uddannelsesudvalget har i 2016 bestået af: 
 
Kim V. Poulsen (DcH Brønderslev) formand indtil ekstra ordinært generalforsamling 
Randi Sølvkær Andersen (DcH Sæby) Formand fra marts måned 
Morten Jensen (DcH Dronninglund) 
Ella Kold (DcH Hjørring) 
Per Kold (DcH Hjørring) 
John Bermann (DcH Hjørring) 
Inge Lorentzen (DcH Hjørring) 
Kurt Jensen (DcH Thisted) 
Monika Thomsen (DcH Thisted) 
Jannie Christensen (DcH Sæby) Sekretær fra efteråret 
 
Kim V. Poulsen startede året, som formand, sammen med er nyt udvalg. Ved den ekstra 
ordinære generalforsamling, meldte Kim V. Poulsen sig som kasserer og herefter blev det 
undertegnede, der fik formandsposten perioden ud. Kim har dog bistået med råd og 
vejledning og trækker sig permanent ud af UU fra 2016. 
 
Vi har igennem året arbejdet på og lave en struktur, der gjorde udvalget mere flexible samt 
fået et nyt medlem Jannie Christensen til og varetage de mange administrative opgaver. 
 
Kim havde planlagt Tranum kurser sammen med Rikke Boel og Torben Mejer. Der var stor 
opbakning og følgende kurser blev udbudt. 
 
Tranum Kurser for Trænere 2016: 
Kursus: Kursus titel: Instruktør: 
Kursus1 Rally Siri Jungersen 

 
Kursus 2 Hund/fører forhold Martin Knudsen 

 
Kursus 3 Klikker Helle Kristensen 

 
Kursus 4 Målrettet planlægning af din træning Sanna Iversen 

 
Kursus 5 Rundering/problemløsning Allan Iversen 

 
Kursus 6 De frivillige i foreningen Teddy West Nielsen 

 
 
107 engagerede deltagere, instruktører og kursusledere deltog. Til en lærerig weekend og 
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ikke mindst en festlig lørdag aften med live musik ved bandet Løvendal 
 
Grunduddannelsen for trænere 2016: 
Aspiranterne fordelte sig således: 
25 aspiranter deltog på grund modul 0-8  
19 tog overbygning Lydighed (M9). 
10 tog overbygningen Agility (M12) 
 
3 aspiranter stoppede undervejs i grundforløbet.  
 
Ønsker de nye Agilitytræner et stort tillykke med uddannelsen, samt succes med de 
udfordringer der venter med trænergerningen. Uddannelsesudvalget ser frem til at høre 
om jeres erfaringer og møde jer igen på efteruddannelse. 
 
Årets lydighedstrænere bliver færdig uddannet den 28. januar 2017 i DcH Sæby og ser 
frem til og uddele diplomer denne dag, samt ønske dem et stort tillykke med uddannelsen. 
 
 
 
Kursus/ Efteruddannelse 2016: 
I foråret blev der afholdt et Rally kursus - Klar parat konkurrence start til rally med  
10 kursister, instruktør dommer Anette Christensen fra DcH Dronninglund. 
 
I efteråret 2 kurser: 
Indlæring/påvisning af død genstande med instruktør og politi hundefører Bjarke Knudsen 
med 8 kursister. 
Kom godt i gang med Spor med Instruktør Berit Kristensen fra DcH Århus med18 
kursister. 
 
UU i 2017: 
Grunduddannelsen er godt i gang med 21 aspiranter. Rally og lydighed udbydes som 
overbygninger og der er 10 og 16 tilmeldte. Familiehunde overbygning har vi desværre 
måtte aflyse grundet for få tilmeldte. Kreds 3 er kontaktet for et samarbejde. 
 
Projekter fra 2016: Håber udvalget på, at der forsat skal arbejdes videre på en folder 
omkring træneruddannelsen og på en hundeførerdag i efteråret. 
 
Udvalget stiller sig gerne til rådighed for, et kommende samarbejde med den nye formand. 
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Tak: 
 
Til alle vores lokalforeninger, der altid velvilligt stiller klubhuse og hundefører til rådighed 
samt til kantinepersonale for god forplejning. Uden jer kan vi ikke leverer det høje niveau til 
vores nye trænere. 
 
Ligeledes en stor tak til alle instruktører på grunduddannelsen og overbygninger, for jeres  
velvillighed til og dele ud af jeres viden. Samt den positive atmosfære i bidrager med I 
jeres undervisning. Kursisterne har rost jer og været glade for jeres åbenhed. 
 
 
Til udvalget for og bidrage med de praktiske ting til afholdelse af vores træneruddannelse 
og være kursusleder. Ligeledes for jeres imødekommenhed ude på holdene, hvor i har 
sørget for og holde humøret højt, trods vejrguderne ikke helt har været med os i år. 
 
 
Til sidst en tak til kredsbestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Det har været 
en fornøjelse og lærer jer alle og kende. Vores webmaster skal der også lyde en stor tak 
til, for hans tålmodighed og overbærendehed. 
 
 
Hermed overlader jeg min beretning til generalforsamlingen. 
 
Med venlig hilsen 
Randi Sølvkær Andersen 
Formand for Uddannelsesudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


