Invitasjon til NKKs instruktørkurs trinn 1.
Nkk region Troms og Finnmark arrangør kurs for instruktører, trinn 1 helgene
27. – 29. september, 25. – 27. oktober. Tredje helg, som også inkluderer
eksamen er 22. – 24. november.
Instruktør er Hilde Ulvatne og sensor er Line Sandstedt.
Kurset holdes i Tromsø og det starter fredag ettermiddag alle helgene.
Det er viktig å merke seg at for å få gå opp til eksamen må en del ting være på
plass. Hele kurset har obligatorisk oppmøte og man må være fylt 18 år
Kravene er som følger:
Du må ha oppnådd minst ett av følgende krav etter NKKs regelverk:
•
•
•
•
•
•

NBF: Godkjent resultat i Brukshund kl C
RIK: Godkjent SL1, IPO1 eller RRP/RSP1
2. premie kl II LP eller LP1 tittel
Deltatt i kl II agility
Ha trent og ført hund til 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere
2. premie på fugl-/ hare- eller elghundprøve

• B-godkjent redningshund - ettersøkning i NRH og/eller NRO Trent og ført
fram tjenestehund til godkjenning i offentlig etat
• Trent og ført fram hund til premie i vannprøve kl 2
• 2. premie i Rally LP kl 2 eller RL1 tittel
• 2. premie Kreativ LP kl 2
• Trent og ført fram 2 hunder til viltsporchampion
Link til krav og utdanningsplaner https://www.nkk.no/getfile.php/132973811508411931/Dokumenter/Aktiviteter/Kurs%20og%20utdanning/Utdanningspla
nTrinn1-2017.pdf
Du må ha 20 timer som hjelpeinstruktør sammen med en NKK godkjent
instruktør. Ca. halvparten av dette bør tas i løpet av kurset. Viktig å merke seg
at alle timene må tas før eksamen.
Link til godkjente NKK instruktører. https://www.nkk.no/getfile.php/132973811508411931/Dokumenter/Aktiviteter/Kurs%20og%20utdanning/Utdanningspla
nTrinn1-2017.pdf
Ta kontakt med en av disse i god tid slik at du er sikker på å kunne bli ferdig i
rett tid.
Bindende påmelding snarest, og senest innen 1.6.19.
Påmelding med dokumentasjon sendes til Ellinor Monsen, se mailadr. under.
Påmeldingen er bindende når du har fått bekreftet plass og påmeldingsavgiften
betales da umiddelbart til konto 1644 27 86171. Kurspris er kr. 5000,- og det
inkluderer også materiell.
Det tas forbehold om at ved for få påmeldte vil kurset bli avlyst og ved stor
interresse blir det første mann til mølla prinsippet. Maks 12 deltakere. Det kan
være en ide og søke støtte til dette kurset hos klubben din.
Har du noe du lurer på ta kontakt med Ellinor Monsen på mail
ellinormonsen@hotmail.com. Telefon 90518752.
Vi håper du blir med og at vi får ett flott kurs med mange nye godkjente
instruktører i regionen.

