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Uddannelsesudvalgs beretning 2017: 
 
Følgende har i 2017 været en del af udvalget: 
 
Morten Jensen (DcH Dronninglund) Formand 
Kim V. Poulsen (DcH Brønderslev) kassere 
Randi Sølvkær Andersen (DcH Sæby) Tranum/kurser ansvarlig 
Lotte Thomsen (DcH Brønderslev) GU ansvarlig 
Ella Kold (DcH Hjørring) klubansvarlig 
Per Kold (DcH Hjørring) klubansvarlig 
Jannie Christensen (DcH Sæby) Sekretær 
 
Undertegnede blev valgt som formand i 2017 for 2 år. Strukturen i udvalget er ændret lidt i 
forhold til forrige år, Randi har sammen med undertegnede og Kim stået for planlægningen 
af Tranum, Lotte har haft GU som ansvar, alle andre i udvalget har dog været med i det 
store arbejde, derud over har i gennem året også haft hjælp af nogle kursusleder til at 
hjælpe ude i lokalforeningerne  
 
25 nye trænere startede på grundtræner uddannelsen i 2017, 17 i lydighed, 8 i rally, der-
udover har 5 fra 2016 afsluttet i 17´, så sammenlagt 33 nye træner i 2017, tillykke til dem 
alle og held og lykke med trænergerningen derude i jeres lokalforeningerne 
 
Året 17´startede som sædvanligt med Tranum, et godt tilrettelagt kursus, desværre ser det 
ud til at deltagerantallet er faldende trods et bredt udvalg inden de grene vi tilbyder i kreds 
1, i alt deltog 105 personer, fordelt på 7 kurser, det var sædvanlig en fin aften der først 
sluttede ud på de små timer. 
 
 
Kursus/ Efteruddannelse 2017: 
UU forsøgte sig i 17 med et nyt initiativ, vi lavede en hundefører dag, den blev afholdt på 
Astrup-Sønderslov friskole, der var udbudt 5 forskellige kurser, vi havde håbet at 50  
hundefører ville tilmelde sig, men vi blev positivt overrasket da 86 tilmeldte sig, det gjorde 
jo så desværre at ikke alle kom med, det vil blive holdt et lignede kursus i 2018.  
 
UU i 2018: 
 
Modul 0 er netop overstået og ikke mindre end 37 nye aspiranter er startet op på grund-
træner uddannelse, det har så gjort vi har måtte dele dem i 2, et hold nord og 1 hold syd. 
 
Der holdes et ekstra møde med kredsinstruktører og underviser på grundtræner  
uddannelsen, hvor undervisningsmaterialet materiale drøftes.  
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Tak til alle der givet hånd med i 2017, det være sig instruktører, kursusleder, hundefører, 
kantinepersonale og hvem der ellers har givet en hånd med i 2017, uden jeres hjælp ville 
intet af det her være muligt 
 
En speciel tak skal dog lyde til mit udvalg for det store arbejde der er lavet og tak for den 
hjælp jeg har fået igennem 2017 – også en tak til kreds bestyrelsen for et godt samarbejde 
 
 
Hermed overlader jeg min beretning til generalforsamlingen. 
 
Med venlig hilsen 
Morten Jensen 
Formand for Uddannelsesudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


