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Efter offentliggørelse af genåbningsplan – afventer vi officiel udmelding fra DcH 
Alle aspiranter får besked når der er en plan for genoptagelse af uddannelse.  

 
INFO FRA UDDANNELSESUDVALGET 

  
Vi venter alle på at der gives grønt lys så vi kan komme i gang med at indhente de aflyste IGU - mo-
duler og andre kurser der blev lukket ned for ifm Corona restriktioner. 
Det bliver en travl tid med generalforsamlinger, årsmøder, uddannelse, konkurrencer og alt muligt 
der skal afvikles resten af året – og sikkert også en del familiemæssige arrangementer der måtte 
udskydes. 
Udvalget er klar over at det bliver ganske udfordrende at finde plads i kalenderen og få alt koordi-
neret på ny men der skal ikke herske tvivl om at vi vil gøre det bedste og hvad der er muligt.  
Vi er godt rustet og glæder os så meget til at få gang i aktiviteterne igen.  
   
UDVALGSMØDE: Vi har afholdt årets første fysiske møde. (mødet blev afholdt i privat regi).  
Formålet var at de nye udvalgsmedlemmer skulle lære hinanden at kende inden der for alvor skal 
samarbejdes. Vi forsøgte at danne os et overblik over IGU og øvrige kurser der er udsat og det lyk-
kedes ganske godt. Vi fik udleveret vores nye beklædning og taget billeder. Skønt at få ny energi 
tilført – super gode forslag væltede frem. Vi havde en rigtig dejlig dag, kemien svingede og vi er så 
klar til at sætte i gang.   
 
Genoptag af IGU 2020: 
Vi vil ligge modulerne mere spredt end sidste år. Det vil så betyde at vi ikke kan forvente at al ud-
dannelse bliver afsluttet i 2021. (alt efter hvornår vi kan komme i gang) 
 
Med i alt 44 aspiranter under uddannelse forventes flere afbud end normalt, man må så eftertil-
meldes og tage det manglende modul på næste forløb, næste år.  
Der udbydes DcH og Rally overbygning i år.  
 
Jeg får stillet mange spørgsmål og forslag. Tak for det - her nogle generelle og korte svar: 

a) Der gives IKKE ekstraordinært merit for moduler der er aflyst/flyttet pga Corona restriktioner.   

b) Man kan IKKE ”nøjes” med at få materialet tilsendt og læse op derhjemme 

c) Det bliver desværre ikke muligt at tage individuelle hensyn når vi planlægger på ny. 

d) Der er ikke pt planer om virtuel undervisning 

e) Canis-klikker og nosework kan sættes i gang når forsamlingsforbuddet hæves til 10 indendørs 

f) Grundforløb sættes i gang når forsamlingsforbuddet hæves til 20 indendørs 

IGU 2021: 
Hvis alt går som forventet sættes et nyt forløb i gang den 11/12 september. Færdig moduloversigt 
samt tilmelding udmeldes senere.  



 

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

 

Jeg vil opfordre forening og aspirant til allerede nu at gå i dialog med hensyn til forventningsaf-
stemning og gennemgå IGU informationsfolderen så der ikke opstår misforståelser. 
Desuden vær opmærksom på at der er ”mødepligt” til de to første moduler. Det er der aspiran-
terne lærer hinanden at kende, modtage praktiske informationer osv. Det skaber unødig uro og 
forstyrrelse både for instruktør og de øvrige aspiranter når der kommer nye til over flere dage. 
Det forventes at der udbydes DcH, Agility, familiehund overbygning, hvis der er efterspørgsel. 
  
C-hundedag: 
Vi finder ny dato for afholdelse. 
Seminar: Målgruppen bliver nyere hundeførere, vi inviterer en ekstern instruktør 
Viborg-kursus: Forventes afholdt. Vi er så småt i gang med at sætte instruktørholdet. IEC Center er 
reserveret. Viborg-kursus er for uddannede DcH instruktører. 
Årsmøde: Kredsinstruktør og udvalg afholdes den 20. juni 
 
Klar-parat, evalueringsdag for IGU og fællesarrangement er taget af programmet for i år. 
 
Hold øje med kreds 3 hjemmeside og FB. Den bliver jævnligt opdateret med referater, kursuspla-
ner, konkurrence/aktivitetskalender, billeder og andre nyheder. Her vil I kunne finde svar på de 
fleste spørgsmål.  
Evalueringer, forslag mm. modtages meget gerne på mail til undertegnede. 
Målet er at udvalget vil være synlige - vi glæder os og ser frem til at møde jer alle. 
 
Med venlig hilsen 
Anne Wedel 
formand uddannelsesudvalget  
 
   
 
  
 
  
  
   
 
       
 
23-03-2021 


