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 Informationsbrev fra kredsuddannelses-udvalget 
 

Følg link for tilmelding på event til kurser og hundefører dage. 
https://dch-kreds3.dk/cms/EventOverview.aspx 
 
Tak for at udbrede kendskabet til kurser og hundeførerdage og for at gøre opmærksom på kreds 3 
hjemmeside. Fremover vil alle aktiviteter udbudt af uddannelsesudvalget lægges i kalenderen for 
en hurtig oversigt. 
 
Tilmelding til kurser: Vær opmærksom på at det er det rigtige navn og kursus der tilmeldes, tjek 
en ekstra gang inden ”tilmeld” tast aktiveres. 
Som det er nu kan vi ikke på event ”bare” flytte rundt, overdrage pladsen til en anden eller af-
melde tilmeldte uden en del ekstra administration – så derfor fortsat økonomisk bindende tilmel-
ding, det letter administrationen både for kredskasser og udvalg. 
Vi siger på forhånd tak for forståelse og tilbyder som tak endnu flere kurser til både instruktører og 
hundeførere.    
 
Nosework efteruddannelse er planlagt 11/12 marts. Tilmelding på event, der er få ledige  pladser. 
 
Agility efteruddannelse: Tre efteruddannelses- kurser udbydes. Tilmelding på event, der er få le-
dige pladser. 
Udvalget skylder og siger STOR tak til Gitta Gravgaard, der er tovholder på kurserne. Kun derfor 
er det muligt at udbyde tre så efterspurgte og attraktive kurser.  
Fremover trækker vi på Gitta`s viden når der udbydes kurser indenfor agility og rally. 
 
Spor-kursus. Pga efterspørgsel er dette kursus sat op, få ledige pladser.  
 
Dommerudvalget har arrangeret C-konkurrence-prøvedag, få ledige pladser  
 
Konkurrence nerver. Her er vi også på banen og hvem kan ikke brug for at få styrket selvtilli-
den?? Der er åben for tilmelding på event. 
 
VIP/fællesarrangement. Teaser i kalenderen.  Vi besøger Skandinavisk Dyrepark.  
Invitation udsendes snarest, der åbnes for tilmelding 1. april 
 
Hundeførerdag. Der er lukket for tilmelding. 28 hundefører deltager på tre forskellige kurser.  
 
Viborgkursus 18/19 november 2023 (efteruddannelse for klubinstruktør)  
Teaser er lige på trapperne. 
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Instruktørgrunduddannelse (IGU – grundforløb/basismoduler og overbygning) 
Igangværende forløb afvikles som planlagt. 
Der udbydes DcH overbygning og hvis nok interesse Nosework overbygning vinter 2023/2024, 
Giv gerne besked om der er uddannede DcH instruktører der har interesse i nw. overbygning. 
 
IGU 2023. 
Forventer at have en færdig kursusplan inden sommerferien. Opstart grundforløb formentlig sep-
tember/oktober. 
Som et nyt tiltag bliver de tilmeldte aspiranter inviteres til et formøde med udvalget. 
Her vil vi præsentere og guide aspiranterne igennem DcH´opbygning/ hjemmeside/forsikringsfor-
hold/klubmodul, gennemgå og besvare spørgsmål ift IGU informationsfolder. Vi vil tage en snak 
med den enkelte aspirant om kendskab/erfaring til den ønskede overbygning og hvis behov, 
hjælpe aspiranten videre så der kan erhverves lidt indsigt i den specifikke overbygning inden den 
påbegyndes. 
Det er emner der indgår i modul 1, hvor der så frigives tid til at uddybe de øvrige emner på modu-
let yderligere. 
Uddannelsesudvalget er vært. Der opkræves ikke deltagergebyr.   
Vi håber at foreningerne tager godt imod det nye tiltag. 
 
Begynder Klikker-kursus: Det første kursus er afholdt og har fået super flotte evalueringer. Vi for-
søger at tilbyde det igen senere på året. 
Vi sætter meget gerne et Canis-klikker kursus ( 8 dage) op hvis der er efterspørgsel på det.  
Andre kredse har vist interesse for begynder Klikker-kurset og Hvalpetræningsplan. Instruktørerne 
bag konceptet har travlt og har været og vil stadig gerne tage ud i andre kredse og afholde kursus-
dage.    
 
Er der spørgsmål om stort eller småt er i meget velkommen til at henvende jer til udvalget.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
Anne Wedel 
Formand uddannelsesudvalg 
  
   


