
Årsberetning fra uddannelsesudvalget 2020 

 

I 2020 startede der 11 nye aspiranter – og ja vi kører det sidste kursus den 26. juni på Grunduddannelsen 

grundet Corona. Der er et par stykker som mangler et par kurser – som vi prøver om de kan få i andre 

kredse. Der er ikke kørt nogle overbygninger overhovedet i 2020 – de kommer alle sammen i efteråret 

2021.  

 

Der er følgende tilmeldt holdene:  

DCH overbygningen er der 14 deltagere 

Agility overbygningen er der 9 deltagere – 6 er fra Kreds 4 

Rally overbygningen er der 3 deltagere 

Famile hund overbygningen er der 10 deltagere 

Nosework overbygningen er der 5 deltagere  

 

Vi har valgt, ikke at starte nye aspiranter op i 2021 – nu er det med at få færdiggjort dem som allerede er i 

gang – og så starter vi op på en frisk i 2022 og satser på, at vi kan starte januar 2022.  Der var på 

grunduddannelsen i 2021 tilmeldt 10 aspiranter – så vi håber de holder ved og går føl et år mere – og så 

starter op januar 2022.  

Det bliver et travlt efterår og der vil være moduler som overlapper hinanden – vi har selvfølgelig prøvet at 

tage højde for, at fordele det så godt som det er muligt.  

Der er i øvrigt kommet et nyt modul på DCH overbygningen – modul 9.5 som hedder: Gennemgang af 

øvelser i alle klasser – det afholdes med en dommer og det bliver i løbet af efteråret i Ringe – der er endnu 

ikke sat dato på – men forventer at Lennart kommer med noget lige så snart han ved noget      .  

Jeg sagde det sidste år også – og siger det så gerne igen…. Kunne der findes 2 personer, som brænder mere 

for det her end jeg – så hører jeg gerne fra jer – da jeg gerne vil træde ud af udvalget.  

 

De bedste hilsner  

Majbritt Bak  


