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 Informationsbrev fra kredsuddannelses-udvalget 
 

Til lokalforeninger 
Webmaster til opslag på hjemmeside  
FB. 
 
Følg link for tilmelding på event til IGU og kurser. 
https://dch-kreds3.dk/cms/EventOverview.aspx 
 
Foreningstilmelding til uddannelse: 
Klubinstruktør tilmeldes på event af foreningsformand eller kasser til efteruddannelse.  
Samme procedure bruges til aspirant tilmelding til Instruktørgrunduddannelse (IGU). 
Grundforløb + alle overbygninger betegnes som IGU. 
Forslag for at lette tilmelding der kræver praktiske oplysninger, f.eks. Viborg, vil det være en god 
ide at kursisten oplyser de specifikke ønsker på mail der tilsendes foreningsformand eller kasser. 
 
Instruktørgrunduddannelse (IGU - grundforløb og overbygning) 
Alle tilmeldte aspiranter er optaget på IGU og har fået bekræftelse på tilmelding fra uddannelses-
udvalget. Der er stadig ledige pladser på grundforløbet, eftertilmelding er muligt indtil den 
15.august. 
Er der ”erfarne” instruktører der har lyst til at blive opdateret, eller bestyrelsesmedlemmer der 
har lyst til at stifte bekendtskab med IGU på et eller flere moduler, så skriv til mig.        
Overbygninger er pænt fyldt op.     
 
Nosework: 
Igangværende overbygning afsluttes den 21. august. 
Der er nu afviklet 3 overbygninger i kreds 3. 
Udvalget har efteruddannelse under planlægning, mere herom senere.  
 
Hvalpetræningsplan: 
19 ud af kredsens 22 foreninger har haft 30 hvalpeinstruktører på det populære kursus.  
Yderligere  
3 kredse har indtil nu vist interesse for kurset og inviteret vores dygtige kredsinstruktører til deres 
kreds.  
Det er altid muligt at booke en kursusdag tilpasset jeres forening, vores kredsinstruktører rykker 
meget gerne ud.    
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Viborgkursus 19/20 november 2022 (efteruddannelse for klubinstruktør)  
Deadline for tilmelding er den 15. september. 
Det ser ud til at det alligevel er muligt at tilbyde et lille antal enkelt værelse mod ekstra betaling ca 
300,- 
Hvis du er interesseret i at komme i betragtning – send mail til Carsten Rasmussen eller benyt 
kommentarfeltet. Der trækkes lod blandt de interesserede efter deadline for tilmelding. 
Betalingslink tilsendes efterfølgende.  
 
Kurser udbudt af DcH Hundeadfærdskonsulenter: 
DcH Adfærdskonsulenter er på banen. Begge kurser er praktiske, tilpasses egen hund 
Lydtilvænning  
Utidig gø (afvænning)  
 
Seminar:  
Hundens sprog og adfærd underviser Zara Holst Zachariasen 
Seminariet er udelukkende teori. Målgruppe er den nyere hundeejer. 
 
Kredsinstruktøruddannelse: 
Alt info er sendt til foreninger se her: https://acro-
bat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:b0eaef56-d3b2-32cb-8f1a-e36955808e69 
 
Jeg håber at I vil være med til at prikke potentielle emner. Vi vil så gerne have 3-4 nye med på ud-
dannelsen. Vi ved at der er mange instruktører der allerede er godt klædt på til at undervise, tøv 
ikke med at melde dig ind i fællesskabet men kontakt mig så vi kan få en forventnings samtale. 
 
 
Klubmodul app.: 
Udvalget er blevet opmærksom på at kreds 3 hjemmeside er svær at finde, hvilket betyder at ikke 
alle får kendskab til de mange tilbud, der er opslået på event. Det er rigtig ærgerligt! 
Vi håber at der arbejdes på en løsning.   
        
 
  
Med venlig hilsen 
Anne Wedel 
Formand uddannelsesudvalg 
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