
Årsberetning 2021 uddannelsesudvalget kreds 4 
Ved Pernille Jørgensen 

 

 

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

nyuddannede instruktører. Vi har desværre ikke haft mulighed for at arrangere kurser for kredsens mere 

erfarne lokalinstruktører, grundet den usikkerhed coronasituationen har medført. 

IGU, instruktørgrunduddannelsen, blev også påvirket af coranapandemien med de deraf følgende 

restriktioner.  

Vi påbegyndte IGU 2021 først i oktober, og fik gennemført modul 1-5 + 7 i løbet at efteråret. Modul 8 2021 

gennemføres i løbet af januar/ februar 2022 og modul 6 måtte pga. coronarestriktioner i januar udsættes -

fra primo januar 2022 til juni 2022. 

Vi har således kunnet afslutte fællesmodulerne for holdet 2020, og da 6 lokalinstruktører havde 

gennemført deres overbygningsmoduler i efteråret 2021, kunne de kalde sig for færdiguddannede 

lokalinstruktører sidst i november 2021.Endvidere blev vores første hold af NW-instruktører 

færdiguddannede i det forløbne år. 

Overbygningerne er gennemført i løbet af efteråret. 

 

Vores instruktørweekend i Ho, som afholdes hvert år første weekend i marts, måtte aflyses grundet 

coronasituationen. Det var rigtig ærgerligt, for det plejer at være en rigtig god og lærerig weekend for 

kredsens lokalinstruktører. Men vi må prøve på, at få denne weekend gennemført i år 2022.  

Til gengæld blev vores hundeførerdag afholdt med stor succes. Der var et kæmpe udbud af forskellige hold. 

Nogle af holdene blev hurtigt fyldt op med hundeførere fra kreds 4, mens der på andre hold også blev plads 

til interesserede hundeførere fra nogle af de øvrige kredse. 

Det blev en rigtig god dag for en stor del af kredsens hundeførere, takket været indsat fra mange af vores 

kredsinstruktører, samt andre erfarne instruktører fra kredsen. 

 

Dette er min sidste beretning som formand for uddannelsesudvalget. Jeg giver posten videre til Nanna efter 

årets kredsgeneralforsamling. 

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

m.m. i forbindelse med IGU. 

 


