Træningsudvalgs formanden årsberetning.

Trænere
Majbrit er desværre stoppet som træner og vi takker Majbrit for al hendes store hjælp i løbet af de mange
år, vi har haft fornøjelsen af hende.
Henning, Claus og Jørgen er snart færdige med grunduddannelsen og starter alle tre på Dch overbygningen,
når der er plads til det.

Bestyrelsen
Tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Altid dejligt, at have nogen lige ved hånden, hvis man har
noget som skal vendes eller vi har ting vi gerne vil have.

Aktiviteter
Nosework er startet op med stor succes. Holdet startede op som et kursusforløb over 10 gange og er nu
blevet et fast hold. Det blev meget hurtigt fyldt op. Måske er der pladser til et par nye heri løbet af året.
Sommertræning: Spor, feltsøg og fremadsendelse, tricks, agility og i år var der ikke nogen til grillholdet så
det tog Majbrit og John, så vi andre kunne få noget mad. Stor tak til Majbrit, John, Anne, Susanne, Jan og
Henning.
Om det bliver sommertræning som vi plejer eller om det bliver en træningsweekend i år, som i Bryrup i
gamle dage vides ikke helt endnu.
Kurser 2018
Vi har haft mange spændende kurser i 2018 her imellem kan jeg nævne:
Nørdeholdet, Konkurrencehold i lydighed, grundtræning og belønningsudvikling, løbebaner og dirigering,
klikkerintro, sporkursus,

Vi har haft lidt udfordringer med lidt bytten rundt med trænere på holdet, men med vores 3 snart
nyuddannede trænere er det hele gået op i en højere enhed.
Claus overtager Jespers C hold, da Jesper bruger sin tid på at uddanne sig til figurant. Lotte holder en lille
pause, men har været så sød at hjælpe indtil trænerføllene er færdige med grunduddannelsen. Henning
overtager Lottes C-hold.
Jørgen overtager B holdet, da Flemming og jeg har to dage med Ipo/Skydds holdet nu.
Malene har overtaget Rally lydighed, da Susanne er startet med vores nye hvalpehold.

Vi er i gang med at afprøve en ny måde, at kører vores hvalpehold på. Det er Susanne og Dorthe som står
for dette. Kort fortalt vil det være muligt at komme på hold i starten af hver måned.

Vi må i TU desværre sige farvel til Lotte og Arne. Stor tak til jer. Det har været en fornøjelse og et rigtig godt
samarbejde. ”En lille ting”
Dermed vil det sige, at det Jørgen og jeg som er tilbage og Flemming er vores link til bestyrelsen.
Dem som træder ind i TU nu er, Susanne, Lykke og Henning. Vi glæder os til et rigtig godt samarbejde ed jer
alle.

Til allersidst vil jeg gerne takke vores store og fantastiske træner og figurantstab. Vi har en af de bedste DcH
klubber i Danmark og det er takket være jer. DcH Danmark vil gerne vokse og til det kan vi i Vejle kun sige…
Vores hold er næsten besat og det kører efter min mening rigtig godt med utrolig mange gode tilbud til
vores medlemmer.

