Maj 2018

NYHEDSBREV
Kreds 3 Uddannelsesudvalget

Instruktørmærker: Landsudvalget har udsendt nyhedsbrev hvor det er beskrevet hvordan man
bestiller disse mærker. Mærkerne kan IKKE bestilles gennem Kredsuddannelsesudvalget.
Instruktør, rød efteruddannelsesbog: Har man brug for en ny efteruddannelsesbog skal man kon‐
takte uddannelsesudvalget. Bogen SKAL udfyldes af udvalget og kan udleveres 1. gang på Viborg‐
kursus 2018, derefter til foreningsformanden i fm. kredsrådsmøder. Prisen bliver ca. 40,‐ kr.
Godtgørelse IGU: For at gøre det mere attraktivt at tilbyde sig som vært ved et mindre deltageran‐
tal, er det besluttet at der altid afregnes med et antal på minimum 10 aspiranter.
Vært IGU: Ikke alle foreninger har faciliteter til at være vært, selv om at de gerne vil. Vi syntes at
alle skal bidrage til at få IGU til at fungere. Fremadrettet vil de mindre foreninger blive spurgt om
de vil give en hånd med ved uddannelse der afholdes ude (i en hal f. eks.) det er mest Rally og Agi‐
lity efteruddannelse der er tale om.
Instruktørgrunduddannelse 2018:





Rally‐ overbygning, opstart 26. august ‐ slut 11. november. Lukket for tilmelding
DcH‐overbygning, opstart 25. august – slut 11. november. Lukket for tilmelding
Familiehund – overbygning, opstart 26. august – slut 21. oktober. Deadline for tilmelding 1. august.
Grundforløb. Opstart 29. september – slut 9. marts 2019. Deadline for tilmelding 1. august

Vi har netop afviklet efteruddannelse for trænere med interesse i Familiehunde hold. Instruktør
Pernille Jørgensen informerede bl.a. om Hundeførerkortet og kom med forslag til hvordan man
kan udbyde dette i foreningerne. 8 foreninger havde sendt trænere på dette kursus. Har man brug
for at vide mere om Hundefører kortet og kreative øvelser har vi ledige pladser på Familiehunde
overbygningen.
I 2019 bliver der udbudt Agility og DcH overbygning. Aspiranter der ønsker disse overbygninger
bliver i tilfælde af overtegning tilgodeset.
Kredsinstruktøruddannelse:
Det er stadig muligt at tilmelde sig denne indtil 1. juli. Kontakt undertegnede hvis det har interes‐
se.

Uddannelsesudvalget Kreds 3
Formand Anne Wedel
Mobil 29630102 Mail: uddannelse.kreds3@yahoo.dk

DcHs uddannelsespolitik:
De nye orienteringer er godkendt af Hovedbestyrelsen.(vedhæftet)
Kreds 3s uddannelsesudvalg har i flere år fulgt de retningslinjer der er besluttet og vil også fremad‐
rettet følge disse, med særlig vægt på afsnittet omkring brug af uddannede/godkendte DcH Kreds‐
instruktører til at undervise på Instruktørgrunduddannelse.
Til undervisning på efteruddannelse vil vi fortsat hente inspiration fra undervisere fra andet regi.
Sporlæggerkursus og Klar‐Parat konkurrence:
Uddannelsesudvalget står fortsat for opgaven. På opfordring udbydes endnu et af de populære 2‐
dages kurser i efteråret. Klar‐Parat udbydes marts 2019.
Fællesarrangement:
27 er tilmeldt arrangementet i Givskud Zoo den 30. juni. Der er lukket for tilmelding.

Efteruddannelse:






7. oktober‐ Din hund afspejler sig – Lea Nor – for alle DcH medlemmer
14. oktober – Bringsel i teori og praksis – Jette Nybo Andersen – for alle DcH medlemmer.
20. oktober – Agility, de nye regler – Anders Barney – kun for uddannede Instruktører
27. og 28. oktober – Sporlægger kursus ‐ for alle der har interesse.
1. december – Hundens fysik, op og ned ‐ varming, Christian Hembo – for uddannede Instruktører
uanset DcH disciplin.

Viborgkursus:






17. ‐18. november, Viborg Vandrerhjem – kun for uddannede Dch Instruktører.
Majbritt Schunck – Frit søg, apport med fuld fart.
Marianne Aakjær – Alternativ indlæring – C‐hunde
Berit Kristensen – Spor
Brian Klaris – Adfærd – problemløsning mm. Træningspladsen

Hold øje med hjemmesiden for kursusopslag og nyheder.
Vi ser frem til at modtage rigtig mange tilmeldinger til de spændende kursusdage

Med ønsker om en dejlig solrig sommer
Pva. uddannelsesudvalget
Venlig hilsen Anne Wedel
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