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UU-møde – tirsdag d. 3/5 2022 – kl.19.00 i Esbjerg. 

Afbud: Ingen 

 

Referat: 

 

Kursuskatalog: 

Instruktørerne har sendt info/beskrivelser til Kursuskataloget. Disse blev gennemgået og 
det blev besluttet, at lave et katalog i PDF, som sendes til alle formænd i kredsen. Her kan 
formændene selv printe ud. 

 

Sporlæggerkursus: 

Sporlæggerkursus B+A spor, afholdes lørdag d. 3. september - E- spor i foråret `23. 

Begge ved Karina Annesen. Disse kurser kan findes og tilmeldes på kreds 4`s side, så 

snart de er færdig arrangeret. 

 

Instruktørweekend 2023: 

Nanna har forespurgt Gammelbro Camping, omkring instruktørweekend 2023. Der er 

netop kommet svar fra Houens Odde, der ikke tillader hunde inde og hunde skal være i 

snor over alt på området. Dette gør, at stedet ikke kan bruges. 

 

Diplomer: 

Der er fuld enighed om, at der skal indføres diplomer, til dem, der gennemfører en uddan-

nelse i kredsen der bliver lavet et Diplom for hver overbygning. På denne måde har folk 

”noget at vise frem” og dette giver en mulighed for at vise diplomet som et ”ekstra” bevis, 

i tilfælde af, at man mister sin kursusbog. 
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Merit: 

Vi opfordrer til, at aspiranter som mener at være berettiget til merit for noget af grundud-

dannelsen søger om det. Det kan være man har gået som ”træner” i lokalforeningen i 

mange år og har en del up-to-date kurser eller uddannelse. Man søger ved at sende en 

ansøgning til uddannelse@dch-danmark.dk med dokumentation for anden uddannelse el-

ler kursusaktivitet samt erfaring igennem de sidste 2-5 år. Når LUU har afgjort ansøgnin-

gen, sendes svar til ansøger samt formanden for kredsens uddannelsesudvalg. 

 

Tilmelding IGU: 

Ny formular i klubmodul til tilmelding på Grundmodulerne fra sæson 2023-24 – det drøftes 

hvad denne bør indeholde fremefter. Alle overvejer og melder tilbage til Nanna. 

Vi vedtager at der skal være 2 forskellige indmeldelsesformularer/links – et til nye aspiran-

ter og et til brush-up for ”gamle” Instruktører. Sidstnævnte skal være i besiddelse af en 

bog for at kunne deltage på brush-up, hvis dette ikke er tilfældet, kan vi være behjælpe-

lige med at ansøge LUU om merit. 

Det er gået i stå med tilmeldinger på IGU 2022-23 – Gurli sender en reminder til formæn-

dene igen, i start juni. 

 

Hvalpepakker: 

Alle lokalforeninger kan få hvalpepakker, ved henvendelse til kredsen. 

 

 

Ref/Heidi  
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