
Uddannelsesudvalgs beretning 2019: 
 
Følgende personer har i 2019 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 Brønderslev) Sekretær 
Mai Britt Thomsen (DcH Dronninglund) 
 
Så gik der endnu et år, tak til udvalget for den store indsats i igen har ydet, speciel tak til 
Ella og Per. Der har valgt at sige stop, efter flere år i udvalget. 
 
Vi startede 2019 med Tranum, alt i alt var vi 95 afsted, inklusiv UU og instruktørerne, en 
rigtig fin weekend. Der var udbudt 7 kurser. 
 
I 2019 er der også blevet uddannet en del nye instruktører, i alt 27, fordelt på, 16 på 
lydighed, 3 på rally og 8 på famille delen. Der er stadig nogen, der først bliver færdige i 
2020. 
 
Vi har været lidt udfordret mht. til instruktører, der må undervise på IGU. Vi har i kreds 1 
ikke så mange kredsinstruktører og det er stadig nødvendigt at hente fra andre kredse. 
Det ser dog ud til at vi fra 2020 har 2 mere i kreds 1. 
 
Randi og undertegnede var igen til instruktør samling på Fjeldsted kro, det er her man 
samler alle kredsinstruktørene og hvor alle kredsudvalgene kan deltage. 
 
Hundeførerdagen ser ud til at være kommet for at blive, der blev udbudt 5 kurser. Der var 
dog knap så mange deltagere i år, men stadig et tilfredsstillende antal deltager. 
Hundeførerdagen kommer tilbage næste år, det er dog ikke sikkert det bliver samme sted. 
UU har haft en forespørgsels ude om et weekend kursus for hundeførerne, det vil der blive 
arbejdet på i det nye år. 
 
Igen skal der lyde en kæmpe og stor tak til alle der har givet en hånd med i 2019, 
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 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 


