
Uddannelsesudvalgs beretning 2018: 
 
Følgende personer har i 2018 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) IGU ansvarlig 
Ella Kold (DcH Hjørring) Klubansvarlig 
Per Kold (DcH Hjørring) Klubansvarlig 
Jannie Christensen (DcH Sæby) Sekretær 
MaiBritt Thomsen (DcH Dronninglund) 
 
Jeg vil starte med at sige tak til mit udvalg for det store arbejde gennem 2018, de har 
lavet. Uden dem ville det ikke ha gået så let. 
 
Vanen tro starter vi med Tranum i 2018 var der godt 80 tilmeldt på 6 forskellige kurser. Der 
var enkelte hold, hvor der var ledige pladser, vi var godt tilfredse med tilmeldingen. Igen 
havde vi en rigtig fin weekend med god inspiration. 
 
32 nye aspiranter startede op på grund instruktøruddannelsen, 24 fik diplom, deraf 25 i 
lydighed, 9 i Agility. Aspiranter fra 2017 blev færdige i 18, de har manglet moduler fra 
2017, det vil være enkelte, der først får færdig gjort uddannelsen i 2019, når de har får 
taget de sidste moduler. 
 
Randi og undertegnede deltog, idet årlige kredsinstruktør samling/møde med LUU og KUU 
i februar på Fyn. 
 
I foråret var Nina Krüger inviteret til og afholde et ”fri ved fod” kursus for trænere. Der var 
stor opbakning til kurset og mange nye ideer. 
 
Igen i 2018 blev der arrangeret en Hundeførerdag på Astrup skole, det var igen en 
overvældende tilslutning, næste 80 tilmeldt og en rigtig god dag, det ser ud til at sådan en 
Hundeførerdag er kommet for at blive. 
 
Herfra skal der lyde et kæmpe og stort tak til alle der har givet en hånd med i 2018, 
instruktører, kursus leder, klubber, hundefører og igen mit udvalg, uden dem var det ikke 
lykkes og komme igennem året med de mange kurser. 
 
 
 
Mvh 
Morten Jensen 
Formand for uddannelsesudvalget 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


