
 

Referat 
Fællesmøde i DRK’s Breddeudvalg (BU) og Træningsudvalg (TU) 

Dato: 7. marts, 2018 
Sted: Tårnholm Gods 
Deltagere:  
Fra BU: Ole Sandvang Høj, Charlotte Lia, Susanne Wærling, Steen Ludvigsen 
Fra TU: Pia Bielefeldt, Jill Grenaae, Marianne Bolvig 

Referent: Marianne Bolvig 

Baggrund og formål med mødet 
Udvalgene havde behov for at drøfte snitflader og aktiviteter, herunder også planlægning og afvikling af 
træningstilbud til DRK’s medlemmer. 

Helt overordnet bakker BU op om grundinstruktøruddannelsen og anser grunduddannelsen som en 
forudsætning for at tage et specialemodul i DRK’s uddannelsessystem. Se bilag 1.  
 
Dog anser BU det for nødvendigt, at der i 2018 afvikles et inspirations-weekendkursus i familielydighed for 
trænere. Kurset er planlagt og allerede meldt ud til regionerne via mail og blad. 

På mødet traf udvalgene følgende beslutninger: 

1. Weekendkurset gennemføres som planlagt i maj 2018. De 12 deltagere, der deltager i kurset opfordres til 
at tage DRK’s grundinstruktøruddannelse i 2019. 

2. Fra 2019 bliver familielydighed et speciale under grundinstruktøruddannelsen og dermed et udvidet 
tilbud til det familielydighed og hverdagstræning, der allerede indgår i grunduddannelsen. 

3. Fra 2019 skal kursister, der ønsker at deltage i familielydighed, være uddannet grundinstruktører – eller i 
gang med at tage grundinstruktøruddannelsen. 

4. Underviseren på inspirationskurset i familielydighed, Ole Sandvang Høj, opfordres til at deltage i de to 
træningsweekender i grunduddannelsen allerede i 2018. I begge weekender indgår der familielydighed og 
hverdagstræning. For at skabe sammenhæng i DRK’s uddannelser for instruktører er det vigtigt, at 
undervisningen i familielydighed bygger videre på grunduddannelsens træningsprincipper og metoder. 

Pia Bielefeldt koordinerer med Ole Sandvang Højs om hans deltagelse i grunduddannelsens moduler. 

5. Nosework fortsætter som et specialekursus i 2018 og det tilstræbes ligeledes, at de kursister, der ønsker 
at deltage i nosework fra 2019 er uddannet grundinstruktører – eller i gang med at tage 
grundinstruktøruddannelsen. 

6. BU og TU opfordrer alle regioner til at have DKK’s etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde 
på deres hjemmeside, da al træning i DRK er underlagt disse anbefalinger. De kan læses her. 

7. TU holder dialogmøde med alle regioner i efteråret. Her præsenterer TU det kommende års 
trænerkurser og drøfter ideer og planer med regionerne. TU opfordrer BU til at deltage i dette møde. 
Datoen meldes ud snarest og BU får direkte besked. 

Note: TU udleverede på mødet alle modulbeskrivelser for grunduddannelsen til BU. 


