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Uddannelsesudvalget har, som de foregående år, arbejdet på at formidle ny viden til såvel kredsens 

nyuddannede instruktører, som vores mere erfarne instruktørstab. 

IGU, instruktørgrunduddannelsen, blev meget påvirket af coranapandemiens indtog og deraf følgende 

restriktioner. Vi nåede, inden nedlukning af aktiviteterne, at afholde de to første fællesmoduler. Modul 3, 4 

og 5 har vi valgt at udsætte til 2021, og modul 6, 7 og 8 fik vi, takket været meget fleksible 

kredsinstruktører, afholdt i løbet af meget kort tid i efteråret.  

Overbygningerne måtte også lide under coronarestriktioner. Derfor var det kun Nose Work overbygningen 

med 14 tilmeldte, der blev gennemført med modul 14.1 og 14.2. Modul 14.3 vil blive gennemført i løbet af 

2021.  

De instruktøraspiranter, der var tilmeldt de øvrige overbygninger, vil blive tilbudt plads på dette års 

overbygninger.  

Vores instruktørweekend i Ho, som blev afholdt kort tid før Danmark lukkede ned kunne tilbyde 2 

forskellige kurser: Trine Solberg, kredsinstuktør fra kreds 1, som for ”Unghunde og familiehunde”, mens 2 

af kredsens egne hundeadfærdskonsulenter, Metine Kristiansen og Gitte Bielefeldt, stod for ” Bøvlede 

hunde på træningspladsen – og deres mennesker”. 

Vores planer omkring hundeførerdag måtte desværre også aflyses, grundet diverse restriktioner. 

ERFA gruppen for familiehundeinstruktører nående at afholde en hel dag med erfaringsudveksling og 

praktisk hundetræning inden nedlukning. Det var DcH Kolding, der lagde hus og baner til denne rigtig 

hyggelige dag. 

Året bød endvidere på 3 kredskurser: et kursus med Lea Nor ” Vær forbundet med din hund – fra træning til 

konkurrence”, ”Bringselkursus” med Jette Nybo Andersen og et ”BAT kursus” med Brian Klaris. Selv om 

kurset med Lea Nor desværre måtte afvikles samme dag, som et af landsuddannelses udvalget arrangeret 

kursus, var der god tilslutning, ligesom der var god tilslutning på de to øvrige kurser. 

Allerede på nuværende tidspunkt er det tydeligt, at året 2021 vil byde på mange udfordringer angående 

afvikling af IGU og afholdelse af andre kurset. 

Ho kurset er aflyst for i år, og der er ændret en hel del på datoerne ved IGU fællesmoduler allerede nu. Vi 

er nødt til at indrette os på de anvisninger, vi får ovenfra, og jeg kan derfor næsten love, at det ikke er de 

sidste ændringer, vi har set omkring kursusafholdelse i DcH Kreds 4. 

Vores fire nye kredsinstruktører afsluttede deres uddannelse med ”on-line eksamen” midt i maj og kan nu 

alle kalde sig eksaminerede kredsinstruktører. Stort tillykke! 

Til sidst en stor tak til Gurli Mølle, for et stort og flot stykke arbejde i forbindelse med alt papirarbejdet i 

forbindelse med IGU. 

 


