
  
 

 
Kredsuddannelsesudvalget I Kreds 4 
v/Nanna Schmidt 
uu@dch-kreds4.dk  
Telefon: 2124 6116 

Referat d. 17/1-2023 

 

Deltagere: Gurli Møller, Nanna Schmidt og Birthe Jørgensen 

 

1. Punkter til KI samlingen - Tilbagemelding til LUU fra KUU i Kreds 4. 

 

1) Forslag at man fremadrettet, når man kikker på KredsInstruktør aktiviteter, henven-
der sig til kredsens forperson for UU og beder dem, om at henvende sig til de lokale 
KredsInstruktører som ikke umiddelbart ser ud til at have opfyldt betingelserne for fort-
sat at virke som KredsInstruktør (KI).  

Dette på baggrund af LUU’s mail-henvendelser direkte til KredsInstruktører, som vi 
syntes var under al kritik. Kommunikationen kunne have været meget bedre og mere 
imødekommende. 

  

2) Der blev drøftet omkring merit til instruktører med uddannelse, som ikke er taget i 
DcH regi. Vi mener at det må være LUU som vurderer og giver meritten. 

  

3) Kreds4 er imod ”kort-uddannelse” til "nogle" lokalinstruktør. Alle skal have alle mo-
duler, medmindre LUU har givet merit til enkelte personer. 

4) Svar på forslag om at ændre IGU'en fra kreds 3: 

UU i Kreds4 vil gerne beholde navnet IGU = InstruktørGrundUddannelse. 

Modul 1 og 2 synes vi ikke skal afkortes. De handler om at undervise mennesker, som 
er en vigtig del af det at være instruktør. 

Modul 5 – bibeholdes 

Modul 6 – bibeholdes 

Modul 7 – Hvalp + (unghunde) kan evt. blive en overbygning. 

Modul 8 – bibeholdes (her bindes sløjfen fra modul 1+2) 

 

At undervise i A klassen, synes vi ikke skal være en del af InstruktørGrundUddannelsen                                              
(IGU). Det har mange af aspiranterne slet ikke kompetencer til.  

    A-klassen, synes vi, må være efteruddannelse. 
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Klikker uddannelse synes vi heller ikke skal være en del af IGU. Det må også være en          
efteruddannelse. 

Vi er nysgerrige på hvor langt LUU er med muligheden for at KUU har adgang til at se hin-
andens kursuskalendere for IGU på Klubmodul?  

Ovenstående er mailet til LUU. 
 

2. Kurser: 

D. 4+5. marts Hundeførerweekend – ikke udsolgt i skrivende stund. 

Nanna deltager i FVF v/Kasper og Gurli deltager i Kropskontrol v/ Anna Louise 

Birthe har meldt afbud & Heidi er trådt ud af udvalget af personlige årsager. 

 

E sporlægger kursus inkl. kridtmarkeringer d. 29. april 2023 i Toftlund m/Karina Annesen. 

Nanna har skrevet til Gitta Gravgaard for at høre om hun evt. kan holde et efteruddannel-
seskursus for Lokalforenings Instruktørerne (LFI) i Kreds 4 – har ikke fået noget svar 
endnu. 

Der har på formandsmøde i kredsen været forslag om et hvalpeseminar med Lea Nor, lig 
det hun afholder i LUU. 

Evt. sporkursus i 2024. 

Andre idéer til kurser i 2024. Har i KredsInstruktører nogle gode idéer så send dem ende-
lig til os i udvalget. 

Hvad skal vi udbyde i instruktørweekenden i 2024? – kom med idéer. 

 

Vi overvejer kraftigt at afholde vores årsmøde i juni 2023 hvor vi skal have styr på over-
bygningerne til de fællesmoduler som starter til oktober. Fremadrettet kan vi så holde års-
mødet i januar eller februar, hvor både fællesmoduler og dertil hørende overbygning plan-
lægges. 

 

Ref.: Birthe. 
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