
Kreds 3 Uddannelses udvalgets årsmøde med kredsinstruktører 
lørdag den 13. august kl. 10.00- 15.00 

Nilles Kro, Hadstenvej 209, 8471 Sabro 

 

Deltagere: Anne Wedel (AW), Anette Barksman, Bente Brændshøj, Gitte Bendixen, Gitta 

Gravgård, Vibeke Haumann Jensen og Thomas Krøjer. 

1. Nyt fra udvalget, årets gang, orientering  

a. Inspirationskursus for kredsinstruktør/aspiranter og udvalg d. 11. december: Husk at 

sende svar til AW snarest 

b. Erfa dag med LUU: AW og Annette fra udvalget deltager 

c. For at undgå misforståelser om hvornår IGU-ere er færdiguddannet, foreslås at 

grundmoduler ændrer navn til basismoduler 

d. Præcisering af hvad basis- og overbygningsmoduler dækker niveaumæssigt 

e. Alle udvalgets aktiviteter lægges i kalenderen 

f. Næste årsmøde er d. 20. august 2023 

g. Afregningsbilag. Brug feltet kopier 

h. Viborgkursus. Lokalinstruktører (LI) har fra 2023 fortrinsret. Overskydende pladser 

kan gå til KI-ere. Dette tiltag pga begrænsede pladser. 

i. Viborgkursus. KUU modtager gerne emner til fornyelse 

j. Forslag modtaget på hundeførerdag for LI-ere. Gælder også for KI-ere der er aktive 

LI. 

k. Forslag til kurser modtages gerne fra LI-ere og lokalforeningsformænd 

l. Fremadrettet opretter KUU kun kurser for LI-ere. Hundeførerdage ligger i 

lokalforeningerne 

m. AW spurgt om der blev efterspurgt nyt Canis forløb. Det var ikke tilfældet 

n.  

 

Generelt. Svar gerne på alle invitationer uanset om det er tilmelding eller afbud. Deadlines 

er 14 dage, hvis ikke andet er nævnt 

 

 

2. Evaluering IGU grundforløb (basismoduler) 

a. AW gav en generel gennemgang af IGUevalueringer. Det kommer få 

tilbagemeldinger i klubmodul på afholdte kurser. De bedste tilbagemeldinger fås som 

kursusleder (både ros og ris) 

b. Forslag fra IGU aspiranter: Mere praktik, større variation i øvelser, gerne opgaver til 

forberedelse. Tages med til ERFA dag med Landsuddannelsesudvalget. 

c. Mange giver udtryk for at KI-ere på basismodulerne er kompetente  

d. Ros fra AW. KI-erne er dygtige til at engagere kursisterne, de føler sig klar til at stå 

med hold 

e. Eftertilmelding af LI, hvis denne har mistet en dag, er KUUs ansvar 

f. OBS. Husk at varsle værtsklub 14 dage før, hvis der er brug for eksterne hunde 

g. OBS. Af hensyn til værtsklub skal sluttidspunkter overholdes  

h. OBS. Det er kun kursuslederen, der kan give tilladelse til at en kursist kan møde 

senere/gå tidligere 

Overbygninger.  



i. Ønsker om højere niveau på lydighed, spor og felt. Tages med på LUU erfa 

j. Nose work overbygning 2022 afsluttes den 21. august. 

Ide fra Gitta. Skriver kursisterne navn og hundens niveau på en tavle, så undgås lange 

præsentationer. 

Ide fra Vibeke. Skriver kursisternes forventninger til kurset på en tavle og holder øje med at 

forventningerne bliver indfriet  

 

3. IGU - Status  

a. Basis er ikke fyldt. Der er 13 tilmeldte, Der er plads til 18.  

b. Agility overbygning har 10 tilmeldte 

c. DcH overbygning har 12 tilmeldte 

d. Der efterspørges spor. Kursus oprettes hvis en KI-er kan tage det 

 

Kurser 2023 - der er efterspørgsel på næsten alt, tænk over om du har lyst til at afholde 

kursus ud over IGU. 

KI ere kan altid tilbyde kurser for KUU. Send oplæg med ønske om dato afholdelse, så 

sætter KUU kurset op og står for den praktiske del. 

Der er tilbud fra en KI om afholdelse af efteruddannelse i lydighed og bringsel. 

 

4. KI aspiranter, emner? har du forslag så giv mig et tip, gerne inden årsmødet. Der mangler 

emner til agility og nose work. Ingen forslag. 
 

5. Evt. 

a. Gitta har længe gjort opmærksom på at hun mangler efteruddannelse i agility. Ok til 

at invitere en AG dommer til et af modulerne på agilityoverbygning 2022 

b. IGU Basismoduler. Forslag til varighed og indhold blev vendt og diskuteret. 

Anbefalingen fra KI-erene at modulerne er på hele dage. 

 

TAK for jeres indsats og for et godt årsmøde 


