Februar 2022

Informationsbrev fra kredsuddannelses-udvalget
Følg link for tilmelding på event.
https://dch-kreds3.dk/cms/EventOverview.aspx
Det nye år er skudt i gang med planlægning og afholdelse af IGU, efteruddannelse og hundeførerkurser. De første 14 weekender af 2022 udbydes én eller flere aktiviteter. Faktisk mangler vi
weekender for at kunne imødekomme alle ønsker men vi gør hvad vi kan.
Der er STOR tilslutning og oprettet venteliste da flere af kurserne stadig er efterspurgt.
Hvalpetræningsplan:
Det første kursus er afholdt med stor succes. Vi sætter hurtigst muligt et nyt kursus op. Målet er
at alle foreninger tilmelder deres hvalpeinstruktører. Indtil nu har 19 ud af kredsens 22 foreninger
deltaget/vist interesse.
Ud over flotte evalueringer var der nye kursusønsker til udvalget at arbejde med. Der er ønske om
en hvalpeoverbygning, problemløsning, adfærd og ikke mindst en lignende plan der henvender sig
til instruktører for ung-hunde/fortsætterhold.
Afholdte kurser:
Rally overbygning, platformstræning
Hvalpetræningsplan
Afsluttet Canis-klikker hold 1 – Tillykke med veloverstået eksamen og til Århus, Skanderborg, Galten, Viborg og Nørhald med at få så gode resurser tilført. Pga sygdom mangler nogle stykker eksamensdelen som de tager sammen med hold 2 den 5. marts.
Aktuelle kursustilbud:
Kursusdage:
•
•
•
•
•
•

C-hundeførerdag x 2 – flot tilslutning
C-konkurrence prøve dag – flot tilslutning
Forstyrrelsestræning – udsat pga instruktørens selvisolation
Nordisk-intro - flot tilslutning
Adfærdskurser x 2 flot tilslutning, efterspørgsel på flere kurser
Konkurrencevejledning DcH modul 5 (lukket for tilmelding)

IGU:
Grundforløb 2021 – afvikles som planlagt. Stabilt fremmøde og engagerede aspiranter. Sidste modul afholdes den 2. april. Alle aspiranter forventes godkendt til at påbegynde overbygning.
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NoseWork-overbygning:
Er planlagt, datoer er lagt ind i kalender. Færdig moduloversigt samt invitation på event forventes
udsendt marts.
Agility overbygning:
Er planlagt, datoer er lagt ind i kalender. Det er oplagt at foreninger der har aspiranter på overbygning tilbyder sig som vært (mail til uddannelse.kreds3@yahoo.dk )
DcH overbygning:
Underplanlægning.
Klikker:
Er der interesse?
Instruktørgrunduddannelse (IGU) 2022:
Foreninger kan fra nu forhåndstilmelde aspiranter på event. Udvalget vil gerne være på forkant
hvis der er lige så stor interesse som sidste år.
Færdig moduloversigt og invitation udsendes før sommerferie, forventet igangsat september/oktober.
Forventede overbygninger i 2023: DcH, Rally og Familiehund
Viborgkursus 19/20 november 2022 (efteruddannelse for klubinstruktør) under planlægning.
Fællesarrangement og Seminar - vi fintænker og finder resurser.

Pva. Uddannelsesudvalget
Anne W.
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