4. træningsudvalgets årsberetning 2018
Træningsudvalget har i 2018 bestået af: Hanne Søndenbroe, Pia Bielefeldt, Mette Christoffersen
og Jane Broberg Jensen.
Aktivitetsniveauet har igen i 2018 været højt takket være vores flittige og engagerede trænere og
øvrige hjælpere.
Træning:
Der har i alt været 69 træningshold lige fra babyhvalpehold til begyndende vinderklassehold.
2 Babyhvalpehold
12 Hvalpehold
22 Brugsprøvehold
1 På vej mod begynderklasse
12 Begynderklassehold
1 På vej mod åbenklasse
3 Åbenklasse
1 Begyndende vinder
2 Fra unghund til vinderklasse
1 Dirigering
1 Lydigheds- og basistræning
4 Nose Work
1 Vildttræning
2 Vildspor
2 UHM-træning
2 Ringtræning
Sommertræning fordelt over 4 onsdags aftener var igen en stor succes, i alt deltog 187 hunde.
På både vores trænerseminar og på regionens årsmøde kom der forslag til andre holdtyper for at
ramme vores medlemsskare bedre. Dette arbejde har vi startet så der bl.a. er kommet holdene
på vej mod begynderklasse, på vej mod åbenklasse og fra unghund til vinderklasse.
Regionens høje aktivitetsniveau kan ikke køre uden vores mange dygtige og engagerede trænere,
en stor tak til alle trænere og øvrige hjælpere, som har lagt tid, kræfter og entusiasme i
træningen og ikke mindst den sociale del som medlemmerne har nydt godt af, tak til alle de
medlemmer som har deltaget engageret i træningen.
Trænerseminar:
Den 9. januar holdt vi trænerseminar, her deltog 35 af vore trænere.
DRK´S instruktørdag:
Den 4. februar deltog 14 af vore trænere på DRK´s instuktørdag hvor emnet var stress på
træningspladsen ved hjerneforsker Carina Graversen. Vi havde egentlig 10 pladser men fik lidt
flere med.

Træningsweekend:
Den 12. og 13. maj blev der afhold træningsweekend med Sanne Ammitzbøll som instruktør,
arrangementet var for både instruktører og medlemmer, et super arrangement med 52 deltagere,
nogle af disse valgte at deltage begge dage.
Retriever Rally:
På grund af en meget varm periode, måtte vi desværre aflyse dette arrangement.
Uddannelse:
I 2018 har Regionen 14 instruktører på DRK´s grunduddannelse

2019
Året starter med trænermøde den 9. januar 2019.
En bred vifte af træningshold fordelt ud over året til vores medlemmer
4 gange sommertræning i juli måned.
10 af Regionens trænere vil få mulighed for at deltage på DRK´s instruktørdag den 2. februar
2019, hvor emnet er Mål og delmål i træningen samt ”Jamen hvad gør man så, når det er gået
galt?” med Irene Jarnved.
6 - 8 trænere vil deltage på DRK´s grundinstruktøruddannelse
Et antal trænere vil få mulighed for at deltage på DRK´s overbygningsuddannelse
1 træner tilbydes uddannelse til Nose Work instruktør.
Efteruddannelse af trænere, der ikke har deltaget i DRK´s grundinstruktøruddannelse
Træningsweekend for medlemmer
4 heldagstræning for vinderklassehunde
Foredrag ”ny i DRK” den 20. februar 2019
Retriever Rally

Tak for et aktivt 2018, vi ses i 2019
Træningsudvalget

