BRUSH-UP
Agria-kurser til ALLE Instruktører
Til lokalforeningerne i Kreds 4:
Kredsinstruktørerne som afholder Agria-kurserne, ser ud som følger.

Gitte Bielefeldt & Pernille Jørgensen

Heidi Rømer Hansen & Nanna Schmidt

Esbjerg
Varde
Blåvand
Ribe
Skærbæk
Fanø
Tønder
Løgumkloster
Broager
Tinglev
Nordals
Aabenraa

Fredericia
Kolding
Ødis Bramdrup
Vamdrup
Haderslev
Vejen
Rødding
Vojens
Toftlund
Agerbæk
Bramming
Christiansfeld

Henvendelse til: Sheena@mail.dk

Henvendelse til: nanna.gerd@hotmail.dk

Kredsinstruktørerne vil have efteruddannelsesbøger med rundt, så dem som ikke
har fået udleveret en bog, da de blev trænere/instruktører, kan få en efter kurset.
HUSK AT ALLE (som har den) SKAL TAGE DERES KURSUSBOG MED TIL UNDERSKRIFT.
Vi håber at rigtig mange af jer vil tage godt imod tilbuddet, så vi kan få lidt ens viden
over hele landet.
OBS! Ved færre end 6 deltagere, bedes i slå jer sammen med en anden
lokalforening. Herudover er i selvfølgelig velkomne til at slå jer sammen.
Venlig hilsen
Kreds Uddannelses Udvalget

AGRIA kurser i kreds 4
Kreds 4 er nu klar til at tilbyde alle vores lokalforeninger AGRIA kursus som annonceret fra
Landsforeningen.
Overskriften for kurset er :” Hvor bliver nye medlemmer til gamle medlemmer”
Indholdet er med emnerne: Hvordan får vi nye og helst blivende medlemmer?
Ideer til hvalpe og unghundetræning.
Kurset tager en hel dag. Forplejning af deltagere og instruktører betales af afholdende klub, mens
instruktørernes kørselspenge betales af Landsforeningen.
Lokalforeningsinstruktører/ træner, der ikke har en trænerbog, kan ved at deltage i dette kursus få
udleveret en trænerbog, som vil være adgangsgivende til at deltage på diverse kurset arrangeret
af LUU.
Vi har pt. 4 af vores kredsinstruktører der varetager disse kurser. Det er Nanna Schmidt og Heidi
Rømer Hansen, der tager sig af den nordlige del af kredsen, og Gitte Bielefelt og undertegnede
der tager sig af den sydlige del.
Nogle klubber har allerede reserveret en dag.
De klubber, der endnu ikke har reserveret en kursusdag har vi fordelt således:
NORD:
Haderslev
Kolding
Fredericia
Ødis Bramdrup
Vamdrup
Bramming
Vejen
Rødding
Vojens
Toftlund
Kontakt Nanna eller Heidi: nanna.gerd@hotmail.com; heidiromerhansen@hotmail.com

SYD:

Christiansfelt
Tinglev
Broager
Løgumkloster
Tønder
Fanø
Skærbæk
Ribe
Kontakt mig: sheena@mail.dk
Vi har ikke weekender nok til at alle kan få ”eget kursus” i løbet af efteråret, og der skal være
mindst 6 deltagere på en kursusdag.
Derfor vil jeg anbefale at I måske snakker sammen med naboklubben, for at få det i stand.
Dette samarbejde kan godt ske på tværs af vores nord-syd fordeling.
Vær opmærksom på begrænsningen i ledige dage.

Med venlig hilsen
Pernille Jørgensen
Formand for uddannelsesudvalget Kreds 4

