Møde i UU, torsdag d. 10/3-2022 – på Teams

Afbud: Ingen

Referat;
Der er oprettet en mailadresse til IGU, så tingene bliver holdt adskilt. Det vil sige at udvalget nu råder over
2 mailadresser; igu@dch-kreds4.dk kan både Gurli og Nanna tilgå og uu@dch-kreds4.dk kan kun Nanna
tilgå.
Gennemgang af kreds 4’s hjemmeside/kredsmappen, samt budget for KUU 2022

1. Hvilke tanker gør vi os hver især i forhold til at være med i udvalget?
Birthe ønsker mere fokus på lydighed.
Gurli og Heidi ønsker fokus på, hvad vi som kredsinstruktører kan bruges til – udover IGU, samt
brush-up for ”gamle” instruktører.
Heidi laver et opslag om muligheden for Brush-up, på IGU og overbygning, på facebook.
•

Kunne man ”skrue noget sammen”, så den ”røde bog” kan tilbydes? F.eks. modul 3+4+6+8.
Nanna forhører sig ved LUU.

2. Stillede opgaver:
a. Sporlæggerkursus;
Nanna er i kontakt med Karina Annesen derom.
Vores ønske er 2 kurser – Kursus i Sporlægning 1: ”fra bunden” (B) samt teori vedr. planlægning
ift. arealer, styring og samarbejde med øvrige sporlæggere, sporenes udformning, plan for det
enkelte spor og hvordan man husker det, hensyn til underlaget, hensyn til vejret, hensyn til
hundens muligheder, forandringsparathed (hvis pludselig vandpytter o.l.), samarbejde med
dommer, adfærd overfor dommer og hf'ere osv. Og Kursus i Sporlægning 2: ”(A+E)”
Gurli og Birthe laver et skriv om alle de ”ting” der skal være på hhv. 1+2, inden 19. april og
sender til Nanna.
b. Præsentation af alle KI’er og et skriv om hvad- og hvordan lokalforeningerne kan bruge os;
• Der skal laves et katalog over, hvad hver især kan/har lyst til at komme ud og undervise i.
• På mødet ml. 10-12 i Givskud, fremlægger vi vores tanker om kataloget og beder ALLE tage
stilling til hvad de ønsker at undervise i samt lave et lille skriv om hvad man får når man hyrer ”DIG”. Vi vil ligeledes tale om forskellige muligheder for, hvordan vores katalog formidles ud i kredsen.

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

c. Kursuskatalog;
• Hundeførerdag – er oprettet og tilmelding er i gang.
• Anette Barksman og Inge Møller har kurset ”Hvalpeplan”. De er hyret til søndag 4. september.
3. Instruktør Weekend d. 4.-5. marts 2023;
•

Annalouise Twit Kjær er hyret – coretræning/kropskontrol, opvarmning/nedkøling og gerne
med noget teori omkring musklernes ”formål”.

•

Nanna kontakter Kasper Ottesen, mht. kursus i lineføring/fri ved fod med gejst og glæde.
Kan han ikke så evt. Stine Eilersen, Lea Nor, Nina Kryger, Katja Pedersen.

•

Der skal findes et andet sted end HO, hvor vi kan afholde det.
Evtuelt Oksbøl? Ragu-ku, Houens Odde. Der skal helst være mulighed for enkeltværelser og
hund tilladt på værelserne.

4. IGU-tilmelding fremadrettet;
• Gurli – IGU ansvarlig. Overblik over aspiranter og hvilke overbygninger de skal have efterfølgende. Har fuldstændig tjek på hvilke moduler, hvem har haft/mangler. Udsender breve
om tilmelding mv. til hhv. aspiranter, Kredsinstruktører og kursussteder.
•

Vi arbejder hen imod at tilmeldinger fremadrettet kommer til at ske via Klubmodul.

5. Eventuelt / Bordet rundt.
Fra referater i anden kreds:
Hvalpepakker er på vej igen. Dog Coach kan ikke give 40% mere, Jan er i forhandling med dem.
Næste møde tirsdag d. 3. maj. Kl. 19, klubhuset i Esbjerg.

Ref./Heidi
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