
Kredsinstruktørsamling 2020.06.14 

Tilstede: Gitta Graugaard, Inge Møller, Mette Damkjær, Anne Wedel, Gitte Bendixen, 

Thomas Krøjer, Vibeke Haumann, Sanne Johansen (udvalg) Anette Barksman 

(notatskriver) 

Afbud fra: Bente Brændshøj ad hoc medlem af uddannelsesudvalget og står for 

NoseWork i efteråret, Anne Daugaard 

 

Punkter på dagen: 

1) Velkommen til de nye kredsinstruktører, som fik overrakt en gave af Anne 

Wedel formanden for uddannelsesudvalget kreds 3.  

2) Vedr. udgiftsbilag: bilag findes på kreds 3’ hjemmeside under uddannelse, 

udfyldes med kørsel og undervisningsmateriale og sendes til Anne Wedel 

hurtigst muligt - senest 14 dage efter din udgift (ingen indscannede bilag).  

3) Hvis der ikke er en kursusleder med til undervisningsmodulet, skal 

kredsinstruktøren registrere fremmøde. VIGTIGT: Det materiale, vi udleverer til 

aspiranterne skal også sendes til formanden.  

4) Hvis der skal bruges hunde på modulet, skal kredsinstruktøren selv aftale dette 

med kontaktpersonen fra værtsklubben. 

5) Fremover skal den enkelte selv tilmelde kurser via klubmodul og IGU-aspiranter 

skal også selv tilmelde (der betales ved tilmelding og kvitteringen sendes videre 

til klubbens kasserer).  

6) Aftalt at komme videre med den igangværende IGU, som blev sat på pause 

p.g.a. Corona forholdsreglerne.  

a. Gitte havde indlæringsprincipper d. 13. juni og har et nyt modul d. 27.-

28.juni, 

b. Igangværende forløb, 8.august Hvalpens socialisering – Inge Møller, 19. 

september, Grundlæggende holdtræning i praksis – Inge Møller 

c. 21.-22. nov. Runderingmoduler ( DcH overbygning) i Viborg – Thomas 

Krøjer, (der kan komme ændring på datoer) 

d. Spor – Vibeke Haumann 

e. Frit søg –  

f. Lydighed – Familiehundeoverbygning - Afvekslende og anderledes 

træning – Anette Barksman  

7) Hooper kursus er under udarbejdelse forventeligt med Mona Lindhart (meget 

arbejde med fjerndirigering) udbydes på Viborg-kursus. 

8) Vi fik aftaler om hvilke kredsinstruktører, der underviser på hvilket grund modul 

/ overbygningsmodul / efteruddannelseskursus og nogle forslag til datoer for 

afholdelse. 

9) Anne W. samler og sender oversigt ud.   

 


