
  
 

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

Referat Årsmøde 2022 KredsInstruktører i Kreds 4 

Christiansfeld d. 28/10-2022 

 

Afbud: Heidi, Marlene, Bruno, Pia J, Lars 

Deltagere: Nanna, Brian, Jette, Anne, Villy, Gitte, Pernille, Olav, Gurli, Birthe, Annette 

Referent: Gurli 

 

Velkommen til de 3 nye Kredsinstruktøraspiranter – Brian Klaris, Villy Nelmark og Anne Riise og desværre 

farvel til Bruno Hyldahl med stor tak for mangeårig indsats som afholdt KredsInstruktør. 

1. Kursusplan 2023-24  

Efter dialog blev det aftalt, at alle KI-er har muligheden for, ved en aspirants ukoncentrerede ind-

sats under et modul, at undlade at underskrive i aspirantens kursusbog. Der skal samtidig informe-

res herom til UU-formand, samt efterfølgende informeres den enkeltes lokalforening om hændel-

sen. 

 

Modul 1 + 2 SKAL tages i kredsen ved start på uddannelsen.  

Det er som udgangspunkt tilladt for aspiranterne at have et enkelt afbud undervejs, dog undtagen 

Modul 6, der altid skal være taget før en overbygning kan påbegyndes. Udvalget ser også gerne at 

aspiranten så tager modulet i en anden kreds hvis det kan lade sig gøre. 

Der kan selvfølgelig opstå sygdom, UU-formand vurderer her individuelt. 

 

Dialog omkring kursusåret efter en sæson på 5 kvartaler– er 5 kvartaler for meget?  

Enighed om at det er en god ide at have tid til praktik imellem modulerne, så vi fortsætter med 5 

kvartaler til afvikling. 

 

Alle meldte ind med datoer til de forskellige moduler i 2023-24. 

Nanna havde datoer med fra de KI-er, der var afbud fra. 

Tid til Modul 9.5 med Edel og Morten – via Nanna. 

Gurli laver en foreløbig kursusoversigt over IGU-2023-24 og udsender denne sammen med refera-

tet.  

Der er deadline d. 15.12.2022 for tilbagemelding med afholdelsessteder, hvor disse mangles på 

oversigten – der henstilles til KI-er, at de laver aftaler med kursusstederne inden fristens udløb. 

 

Familiehunde-overbygningen – 2023 bliver sidste år for Pernilles vedkommende. 

 

Kredsinstruktøraspiranterne skal hurtigst muligt og senest d. 15.12.2022 melde til Nanna med CC 

til Gurli, hvilke moduler de ønsker at være med på. 

Nanna: uu@dch-kreds4.dk 

Gurli: igu@dch-kreds4.dk  
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2. IGU: 

Skal overbygningerne afholdes hvert eller hvert 2. år?: 

Jette – giver god mening at holde hvert 2. år eller gå sammen flere kredse. 

Pernille – evt. med andre kredse. Ingen spild af tid + det giver respekt for KI-er 

Anne – samarbejd med kredsene  

Birthe – ok at skiftes kredsene imellem. 

 

Fra UU-erfa-møde meddelte Nanna – at der bliver lavet en samlet kalender for alle kredse fra 2023. 

KI- skal min have 2. undervisninger på 2 år – det skal gå op, så alle opnår det. 

Jette foreslår at man kan undervise på efteruddannelse – evt. A- og E-klassen, for opnåelse af dette. 

Dialog om at det selvfølgelig vil påvirke lokalforeningerne, hvis der kun afholdes overbygninger 

hvert andet år, de mangler instruktører. 

Dog skal der være nok aspiranter tilmeldte for at gennemføre. Ingen minimums-antal aftalt. 

Vi håber det bliver lettere at få aspiranterne igennem uddannelsen, når vi får en fællesoversigt for 

alle kredse. 

 

 

3. Orientering om tilmeldingssystem til både kurser og IGU fremadrettet 

Nyt tilmeldingssystem via klubmodul fra 2023. 

Der vil blive åbnet for tilmeldinger omkring 1. februar 2023 med deadline 31/8 2023 til IGU-sæson 

2023-24 som starter med modul 1+2 d. 7.+8. oktober 2023  

 

 

4. Hundeførerdag 2023 

Nanna foreslår at der kun er 6 hold i 2023 – belært af 2022. 

Gerne forskellige emner. 

Jette: afhængig af KI-ers indmelding omkring at undervise på Hundeførerdag evt. flere emner. 

Konkurrenceudvalget i kreds 4 vil ikke reservere datoen til Hundeførerdag lige som i 2022, så det 

kræver annoncering. 

Brian synes bestemt at alle der har lyst skal melde ind med et kursus. 

 

Dato: 4.6. 2023 

Sted: Ikke fundet endnu. 

Foreløbige emner: 

Anne R – Hoopers 

Jette – DcH-program spor eller lydighed, bringsel/rundering C-B-niveau 

Marlene – DcH program efter hvad der giver bedst mening. 

Brian K – IGP 

Annette H – noget fællesleg/familiekursus 

Olav + Gurli – rundering og figurantarbejde 

 

Meld ind med emner til Nanna senest d. 15/12-2022, hvis du ønsker at afholde et kursus d. 4/6. 
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5. Orientering og dialog vedr. UU og KI på landsplan 

Debat om vores holdning til betalte instruktører. 

Tiden blev knap til dette punkt, emnet ikke udtømt. 

 

Annette H - gratis ved IGU + overbygning i kredsen – betaling ved ekstra kurser 

Gitte B – honorar for undervisning, det koster at hente ny viden udefra. 

Nanna S – Mener der bliver modregnet i efterløn, førtidspension, dagpenge o.a. hvis vi bliver afløn-

net. Mener at vi skal levere 2 kurser på 2 år iflg. LUU orienteringer, disse bør som minimum være 

uden nogen former for honorar / løn. Nanna mener at alle IGU-moduler bør være ulønnede og hvis 

man ikke leverer til IGU, så må man levere min. 1 kursus til efteruddannelse i egen kreds.  

Jette – syntes det ville være ok at få eks. 500 kr. pr. undervisning, som man kan bruge til, hvad man 

vil – ikke nødvendigvis et kursus eller en bog. Ok at IGU-undervisning er ubetalt. Vil gerne have ho-

norar for andre kurser. 

Pia J. skriver: Vedr. Betaling, så synes jeg de 500 kr. pr. dag som mange kredse for IGU og overbyg-

ninger giver er et ok vederlag. Jeg bruger selv mindst en dags tid på min forberedelse.  Vedr. Under-

visning udover IGU+overbygning, så må det være op til den enkelte, hvad man forlanger og selv op-

giver til skat. Jeg har selv et CVR nummer og underviser i mange fora. 

Nanna nævnte, at ved den nuværende ordning – kan vi søge kredsen om refusion for udgifter til 

afholdelse af moduler. 

Der arbejdes på at få en ordning om at søge om op til 3000 kr. til kursus, projektor, bøger eller lign. 

Intet vedtaget endnu. 

 

 

6. Evt. 

Der blev ytret ønske om at holde KI-årsmøde i kreds 4 1 uge tidligere, end i år, da HAK-er altid skal 

mødes dagen efter. 
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