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 Informationsbrev fra udddannelsesudvalget 
 

Følg link for tilmelding på event. 
 
https://dch-kreds3.dk/cms/EventOverview.aspx 
 
IGU: 
DcH overbygning – afsluttet uden nævneværdigt fravær. 11 nye instruktør + flere instruktører der 
deltog på enkelte moduler som ”opfriskning.” Ros til både undervisere, kursusindhold og afvikling.  
Det nye modul: Konkurrenceafvikling er desværre ikke muligt at afholde som planlagt den 24. ok-
tober. Det er udsat til 2022, formentlig februar. Tak for forståelse for den beslutning. 
Rally overbygning – afsluttes 31. oktober hvor vi kan ønske tillykke til 10 nye instruktører. 
Grundforløb – er kommet godt fra start med hele 27 aspiranter. Der arbejdes hårdt på at finde 
datoer til de 4 moduler der skal afvikles over 2 dage og holdet deles til 2 grupper. 
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.                           
Fravær skal meldes til kursusleder og lokalforeningens uddannelsesansvarlig.           
NoseWork-overbygning: På grund af efterspørgsel ser det ud til at der er basis for at sætte i gang. 
Vi undersøger muligheder for at afholde i perioden sidst april til sidst august. 
Forhåndstilmelding på event, hvis man vil sikre sig en plads. 
 
Seminar: En rigtig fin dag med 70 deltagere, note til mig selv – husk at give besked om beklædning 
til både inde og ude. 
 
Viborg-kursus: Lukket for tilmelding med 56 kursister. Foreninger med kursister der har ændret 
tilmelding med hensyn til overnatning fra dobbelt til enkeltværelse må meget gerne selv efterbe-
tale beløb for enkeltværelse til sædvanlig kreds 3 konto.  
Carsten har helt styr på planlægningen og vi glæder os til at tage imod de forventningsfulde kursi-
ster og de velforberedte undervisere. Der er pæn tilslutning til alle 6 hold. 
Hvis der er en enkelt formand eller to der har lyst til at aflægge et besøg og se hvad vi laver - giv 
mig besked så ser jeg på muligheder.  
 
C-hundeførerdag: Vi afholder 2 i foråret. 
 
Hundeførerdag: Vi har tænkt at afholde en hundeførerdag i foråret 2022 hvor der bliver tilbud til 
alle klasser. Er der interesse for det? 
 
Lektionsplan hvalpemoduler: Som lovet klar til 2022. Kredsinstruktørerne er ved at finpudse ma-
terialet. Forventer at der skal holdes 2-3 kursusdage for hvalpeinstruktører. 
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Kursus-Introduktion til Nordisk Rundering: I samarbejde med Nordisk Udvalg´s repræsentant i 
kreds 3 Ulla Frederiksen er der indgået aftale om at afholde ovennævnte kursusdag i foråret 2022. 
Vi ser frem til et godt samarbejde omkring dette tiltag. 
 
Invitationer lægges løbende ud på FB og event, så hold øje.   
 
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 indkomne evalueringer, der er allerede kommet mange gode forslag, vi kan arbejde vide-
re med.  
 
Kursusønsker: Forslag modtages på event – eller på mail til undertegnede.  
 
Pva. Uddannelsesudvalget 
Anne W. 
  
   


