
 

Vedrørende aspiranter til IGU    

UddannelsesUdvalget (UU) har tillid til at foreningerne vælger de dygtigste og mest engagerede 

aspiranter, som er villige til at forpligte sig 100%, og ser gerne, at aspiranten har mindst 1-2 års 

praktisk erfaring og måske konkurrenceerfaring inden uddannelsen påbegyndes.  

Herudover forventer UU, at aspiranten har de rette menneskelige egenskaber, eks. kommunikerer 

i øjenhøjde og udviser empati.  

LandsUddannelsesUdvalget har præciseret, at man først er færdiguddannet Instruktør, når man 

har taget både grundforløb og mindst én overbygning.  

På kredsplan betragtes man først som Instruktør, når man har gennemført alle grundmoduler samt 

en overbygning, har fået et Diplom samt en underskrift i kursusbogen for færdig uddannelse. 

Modul 1 + 2 SKAL tages i egen kreds ved start på uddannelsen. Som udgangspunkt skal alle 

grundmoduler være gennemført før overbygning kan påbegyndes. Der kan dog søges dispensation 

for et enkelt modul samt evt. tages et eller flere i anden kreds. Hvis det er nødvendigt at tage et 

eller flere moduler i anden kreds, så er reglen at kreds 4 betaler kørsel til det planlagte 

afholdelsessted i egen kreds og aspiranten eller lokalforeningen selv betaler resten. 

Det skal understreges, at IGU er en minimum-basisuddannelse, og UU forventer, at aspiranten får 

den praktiske erfaring ved at følge, gerne flere instruktører/hold i lokalforeningen. Efter endt 

uddannelse har UU en forventning om at Instruktører i lokalforeningerne deltager flittigt på 

efteruddannelseskurser. 

UU tilstræber at give aspiranten et godt fundament og den bedst mulige uddannelse, således, at 

aspiranten efter endt uddannelse:  

• Har fået den nødvendige teoretiske baggrund og konkrete værktøjer til at bidrage aktivt i egen 

forening  

• Selvstændigt kan varetage træningen af egne hold på et kvalitetsmæssigt tilfredsstillende niveau  

• Forventes at kunne udvise forståelse for og tage hensyn til både hundeførernes og hundenes 

individuelle træningsbehov. 

Det forventes at aspiranten har kendskab til den ønskede overbygning, enten ved selv at have 

trænet hund indenfor pågældende område eller ved igennem længere tid at have ”gået føl” hos 

en erfaren instruktør.  

Kan lokalforeningen ikke selv tilbyde en aspirant kendskab til f.eks. Rally eller Agility, opfordres der 

til et samarbejde med en naboklub.  
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