
  
 

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

UU-møde, tirsdag d. 23/8 2022 – kl.19.00 over Teams 

Afbud: Ingen 

 

Referat; 

 

Aspiranter til KI samt opdatering KI’ere generelt: 

Brian Klaris har søgt optagelse på KI-uddannelsen, så vi har i skrivende stund 2 ansøgere. 
Desværre kun 1 til Agility / Hoopers og ingen til NoseWork.  

Vi kommer til at mangle en der kan/vil tage IGU modul 5, da Gitte Bielefeldt overvejer at 
stoppe som KredsInstruktør ved udgangen af 2023. Modulet bør tilstræbes afholdt af en 
der også er adfærdskonsulent, da det indeholder emner, en adfærdskonsulent har mere 
”inde under huden”. Bruno Hyldahl har meddelt at han mangler motivationen og stopper 
pr. 31/12-2022. 

 

Kurser 2022: 

Sporlæggerkursus ved Karina Annesen (B+A) 3. september. Der er 11 tilmeldt og det 

holdt hårdt. Hvor blev alle de folk af, som der blev tilkendegivet ved Kredsrådsmøde, 

ønskede at deltage? Nanna er kursusleder på dagen. 

HvalpePlan ved Anette Barksman og Inge Møller d. 4. september. Der er 20 tilmeldte og vi 

har besluttet at alle kommer med mod de først lovede 15 personer. Nanna er kursusleder 

på dagen. 

 

Kurser 2023: 

Sporlæggerkursus (E) er berammet til foråret; Nanna forhører igen på kredsrådsmøde, om 

der er et REELT ønske, om et sådan kursus. Hvis dette ikke er et ønske, forhøres Karina 

Annesen om et sporkursus for lydigheds instruktører i stedet for. 

Instruktør weekend 4/5 marts, med Annalouise Twit Kjær og Kasper Ottesen. Afholdes på 

Fjelsted Skov Kro. Nanna har booket og det bliver en spændende weekend. 

Hundeførerdag. Dette skal vendes med KI’erne til årets samling i oktober. Nanna er ikke 

stemt for at der skal være mere end 6 hold – det tegnede der sig et tydeligt billede af i år. 

Et kursus i rallylydighed med Gitta Gravgaard vil være i støbeskeen, til efteråret. 

Et kursus for instruktører omkring konflikthåndtering v. Birthe kan være en mulighed. 

 

about:blank


  
 

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

 

 

 

Budget: 

Tidligere års budget gennemgået og der blev sammensat et til 2023, som skal indsendes 

senest 1/9 2022.  

Nanna sender div. på mail til Birthe, som udfærdiger budgettet og returnerer til Nanna cc. 

udvalget. 

 

Evt.:  

Gurli orienterer om tilmeldte til IGU 2022/23. Hun har sendt info om tilmelding til de 

berørte formænd for bekræftelse, samt til alle formænd, for at sikre, at alle der ønsker at 

deltage, nu også er tilmeldt. I den forbindelse mindet om muligheden for brush-up. 

 

Punkter til KI samling d. 28/10-2022: 

• Farvel til Bruno 

• Lønnede Kredsinstruktører i Kreds 4? Kredsbestyrelsen ønsker at høre vores 

holdning. 

• Hundeførerdag 2023 – hvornår? 

• Bør nogle overbygninger kun være hvert 2. år? 

 

 

Ref/Heidi  
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