Udvalgsmøde i Ungdomsudvalget
Dato: 29/4-18

Deltagere
Formand Julie Koed Aasted, Cecilie Hvid Arensbach, Anne Bak Olesen, Christine Mose Iversen og
Kredsformand i kreds 2 Gitte D. Christensen.

Valg af sekretær, økonomiansvarlig samt udvalgsadministrator for landsforeningens facebookside
Christine blev valgt som sekretær.
Cecilie blev valgt som økonomiansvarlig.
Anne blev valgt som udvalgsadministrator for landsforeningens facebookside.

Mål og visioner
Udvalget vil gerne være med til at øge tilgængeligheden og mængden af tilbud om ungdomsrelateret hundetræning og events i DcH. Flere børn og unge skal inspireres til at engagere sig i familiens
hunde i form af træning, adfærdsforståelse, aktivering og trivsel.
På kort sigt gøres dette ved at synliggøre ungdomsarbejdet i DcH via Facebook, DcH bladet og evt.
nyhedsbreve samt ved at snakke med de unge på de eksisterende ungdomshold rundt omkring,
om hvad der fungerer godt på de pågældende hold. Derudover vil udvalget kunne guide lokalforeninger, der har lyst til at oprette ungdomshold. På længere sigt ønsker udvalget at afholde kurser
og dagsarrangementer rettet mod at vække de unges interesse i hundetræning.

Budget
Udvalget afventer at modtage budgettet samt skabelon for budget fra Jan. Gitte kontakter Jan
med henblik på at høre nærmere.

Facebook og branding
Julie kontakter Jan med henblik på at få oprettet en officiel Facebookside for DcH Ungdom. Oprettes en sådan Facebookside ønskes, at der bliver linket til den på landsforeningens Facebookside og
DcH’s hjemmeside.
Der skal ryddes op under ungdomsfanen på hjemmesiden. Dette kan evt. vente til en eventuel ny
hjemmeside er oppe at køre.
Julie kontakter Jette fra DcH bladet med henblik på at undersøge muligheden for, at Ungdomsudvalget fast kan få en halv eller en hel side i bladet.
Anne undersøger muligheden for at få designet et nyt logo til DcH Ungdom.
Udvalget undersøger desuden muligheden for at få Familiejournalen, Vi med hund m.m. ud til arrangementer vedrørende ungdomstræning.

Udvalgets deltagelse i arrangementer
Anne og Julie deltager i Hundedage på Valdemarslot den 19.-21. maj. Julie har i denne forbindelse
udarbejdet en folder, som kan uddeles til interesserede. Folderen skal endeligt godkendes af HB,
og Gitte kontakter Jan med hensyn til tryk af folderen.
Udvalget undersøger derudover muligheden for at deltage i arrangementer som Roskilde dyrskue
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den 8.-10. juni og Landsskuet i Herning den 5.-7. juli.
Udvalget undersøger muligheden for at søge Friluftsrådet om støtte til udbredelse af ungdomshundetræning.

Afholdelse af weekendkursus
Udvalget har ønske om at arrangere et weekendkursus for unge i løbet af sommeren for at få vækket interessen for hundetræning hos flere unge. Idéen afhænger dog af at flere ting falder på
plads, bl.a. om budgettet tillader det. DcH Brædstrup har tilbudt at lægge arealer og trænere til en
sådan weekend.
Udvalget undersøger desuden muligheden for at lave en-dagsarrangementer i forbindelse med
Hundens dag (Esbjerg), Feriesjov (Esbjerg, Fredericia og Roskilde) eller andet.

Udvalgets tanker omkring hundetræning for unge, herunder afholdelse af ungdomshold
Træning for unge er tiltænkt unge med voksne hunde. Ved hvalpetræning kan børnene evt. selv
træne på hvalpehold, eller de kan være med på sidelinjen.
Indholdet på ungdomshold skal introducere de unge til sportsgrenene i DcH samtidig med, at der
skal være plads til alternativ træning, sjov og spas. Der skal være fokus på, at de unge skal have det
sjovt sammen med deres hund, således at der opbygges et godt samarbejde mellem barn og hund.
Det kan være en god idé at lave en plan, over hvad man skal fra gang til gang et stykke ud i fremtiden, så de unge har noget at forholde sig til. Ungdomshold kan med fordel indeholde ekskursioner
til fx hundesvømmehal samt oplæg/snak om fx adfærd.
Kurser og ungdomshold kræver kompetente trænere med gode pædagogiske evner samt køkkenpersonale. På kurser kan de unge med fordel inddeles efter niveau, således at den enkelte ekvipage bliver udfordret passende.
Udvalget undersøger muligheden for at udarbejde en guide eller noget undervisningsmateriale til
håndtering af børn og unge og deres forældre, hvordan man bedst afvikler et ungdomshold, samt
evt. afholdelse af kurser i netop dette.
Udvalget tænker, at det vil være en god idé at inkorporere undervisning om kommunikation herunder kommunikation til børn/unge samt deres forældre i træneruddannelsen.

Opfordring
Udvalget opfordrer kredsformændene til på kredsmøderne at spørge ind til antal ungdomshold i
kredsen, da vi er meget interesserede i at få en status på ungdomsarbejdet i DcH Danmark p.t.
På Ungdomsudvalgets vegne
Sekretær
Christine Mose Iversen.
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