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 Informationsbrev fra kredsuddannelses-udvalget 
 

Til lokalforeninger, kredsbestyrelse og udvalg. 
Webmaster til opslag på hjemmeside  
 
Følg link for tilmelding på event til IGU og kurser. 
https://dch-kreds3.dk/cms/EventOverview.aspx 
 
Foreningstilmelding til uddannelse: 
Lokalinstruktør tilmeldes på event af foreningsformand eller kasser til efteruddannelse.  
Fungerer tilfredsstillende, de fleste foreninger har styr på det. 
 
Instruktørgrunduddannelse (IGU - grundforløb og overbygning) 
Er kommet godt fra start med 14 engagerede aspiranter. Der er mulighed for uddannede lokalfor-
eningsinstruktører at tilmelde sig enkelte moduler som opfriskning. 
DcH overbygning afsluttes den 30. oktober hvor vi kan ønske 14 aspiranter tillykke med uddannel-
sen. 
Agility overbygning er godt i gang med 12 aspiranter, afsluttes sidst i november. 
Nosework efteruddannelse er planlagt 11/12 marts.  
 
Viborgkursus 19/20 november 2022 (efteruddannelse for klubinstruktør)  
Desværre kun 50 tilmeldte i år, vi kan glæde os over at der er en fin fordeling af de erfarne instruk-
tører og nyuddannede. 
 
Kurser udbudt af DcH Hundeadfærdskonsulenter: 
Lydtilvænning og Utidig gø (afvænning)  
Trods efterspørgsel på disse emner var der desværre ikke nok tilmeldte til at kurserne kunne afvik-
les.  
 
Seminar:  
Hundens sprog og adfærd underviser Zara Holst Zachariasen 
En super dag med en engageret, energisk underviser. Her blev mange som forventet klogere på 
deres hunds signaler.    
 
Lokalforeningskurser: 
Kredsinstruktører og hundeadfærdskonsulenter tilbyder kurser til lokalforeninger.  
Link til kontakt og interesseområder findes på kredsens hjemmeside. 
 
 
 

https://dch-kreds3.dk/cms/EventOverview.aspx


 

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

 

Kredsinstruktører: 
3 aspiranter er optaget på uddannelsen hvor 1. modul er afviklet. 
Tag godt imod dem når de fra nu er med de erfarne kredsinstruktører i marken. 
F 
Alice Gilsgaard Nielsen, Skanderborg 
Susanne Knudsen, Odder 
Lone Andersen, Århus. 
Helt ekstraordinært er der planlagt en inspirations dag for kredsinstruktører og udvalg i december. 
Det er dels som en påskønnelse til de kredsinstruktører der under nedlukningen var fleksible med 
dato ændring, så vi kunne gennemføre IGU indenfor den planlagte tidshorisont. 
Dels for at vi kan præsentere og få sat ansigt på aspiranter, kredsinstruktører og udvalg. 
 
Træningsdag lokalinstruktør/hundefører: 
Efteruddannelse Lokalinstruktør: 
Foreninger har mulighed for at komme med forslag til aktiviteter i 2023. 
Tag en snak med instruktørgruppen og meld tilbage til udvalget senest den 15. november. 
Foreløbig satser vi på den 4. marts 2023 til en træningsdag med EGEN HUND for kredsinstruktør 
og lokalforeningsinstruktør. 
 
Erfaringsudvekslingsmøde lands og kredsudvalg uddannelsesudvalg: 
Kreds 3, Annette Barksmann og Anne Wedel deltog og medbragte 
forslag til opdatering af IGU. 
Forslag vedhæftet. 
Spørgsmål og forenings forslag til revidering af IGU modtages meget gerne inden 15. november. 
Vi er meget lydhør over for indput og ønsker at lokalforeninger får medindflydelse på IGU. 
 
 
  
Med venlig hilsen 
Anne Wedel 
Formand uddannelsesudvalg 
  
   


