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Følg link for tilmelding på event. 
 
https://dch-kreds3.dk/cms/EventOverview.aspx 
 
Viborg kursus: 
Vi fik afhold Viborg-kursus med stor succes, begejstring og ros til alle 6 instruktører. Trods forskel-
lige udfordringer undervejs blev det hele godt planlagt og afviklet efter bogen. Godt klaret af det 
forholdsvis nye udvalg. Der var virkelig styr på det og en dejlig stemning herskede under hele 
weekenden. 
Tak til alle for engagementet og især tak for de mange flotte evalueringer både under og efter ar-
rangementet. Det varmer og er meget motiverende. 
I år var 15 ud af 22 foreninger repræsenteret. Ved en hurtig gennemgang af tilmeldingslisten er 
det glædeligt at se at der var 19 instruktører med for 1. gang.  
Udvalget har evalueret og er gået i gang med planlægning 2022 
Danhostel Viborg er reserveret til 19/20 november 2022. 
 
Kursusønsker: 
Der er kommet overvældende mange forslag til kurser både på mail og event, både til efteruddan-
nelse og hundeførerdage. Tak for det, vi forsøger at følge med.   
Foreløbig har vi planlagt: 
 
Kursusdage: 

• Lektionsplan hvalpemoduler 

• C-hundeførerdag 

• Rally efteruddannelse for instruktører 

• Forstyrrelsestræning  

Under planlægning: 
• Nordisk rundering intro 

• DcH konkurrencevejledning  

• Opstart eftersøgning 

Er der brug for kursus i Bringsel melding? 
Alle invitationer tilsendes lokalforeningsformand og bliver annonceret på event og FB. Alt læg-
ges i kalenderen, så burde alle kunne holde sig informeret.  
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IGU: 
Grundforløb – er kommet godt fra start med hele 27 aspiranter. Holdet er nu delt og der er fundet 
nye datoer til de ekstra kursusdage. Begge hold afsluttes som planlagt, sidste hold 2. april. 
Alle aspiranter har fået direkte besked. 
OBS aspiranter skal deltage på alle moduler hele dagen for at få underskrift i kursusbogen. Kan 
man ikke være der hele dagen skal man eftertilmeldes modulet på næste forløb på event.                           
Fravær skal meldes til kursusleder og lokalforeningens uddannelsesansvarlig.           
NoseWork-overbygning:  
Vi undersøger muligheder for at afholde i perioden sidst april til sidst august. 
Forhåndstilmelding på event, hvis man vil sikre sig en plads. 
Agility overbygning:  
Foreninger der har aspiranter tilmeldt overbygning bedes melde ind til undertegnede om der er 
interesse i at være vært, forventes afholdt oktober/november.  
Der planlægges DcH overbygning. 
Canis – klikker: 
Det er endelig lykkedes at finde nye datoer til begge hold – så begge hold afsluttes i foråret 2022.  
 
   
Evaluering IGU: Det er nu muligt at evaluere IGU på event. Vi ser meget gerne at lokalforenings-
formand eller træningsleder kommer med input der kan forbedre uddannelsen. 
Tak for allerede indkomne evalueringer, der er allerede kommet mange gode forslag, vi kan ar-
bejde videre med.  
 
  
 
Pva. Uddannelsesudvalget 
Anne W. 
  
   


