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Dato  2015-05-05 kl. 18.00 
 
Sted  Svinøvej 157 4750 Lundby 
 
Mødedeltagere Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 

Sven-Erik Johannesen, Formand (SJ) 
  Jens Hovmand, Kasserer (JH) 

Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Næstved 
Tommy Hemmingsen (TH) – JKF Faxe 
Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 
Mogens Raae (MR) – Guldborgsund 
John Vinsbøl (JV) – Kursuskoo 

  Susan Jørgensen (SUJ) – Friluftskoo 
                                           Tom Buxbom (TB) – Buekoo 
                                           Arne  Nielsen (AN) – Hundekoo 
  Flemming Prægel (FP) – Riffelkoo 
  Pia Grønning – Friluftskoo 

Finn Hansen (FH) – Flugtskydningskoo 
  Henrik Kjærside (HK) – Jagthornskoo 
 
Afbud  Henrik Bech (HB) – Lolland 

Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
  Torben Nielsen – Frvillige jagtprøvekoo 

Carsten Kümler – Medlems- og nyjægerkoo 
Morten Bohne Hansen (MBH) – Skydevognskommandør 

 
 
Fraværende   
 
Referent  Kim Christoffersen 
 
Dagsorden: 
1.       Spisning 
2.       Jagthornskoo Henrik Kjærside – orienterer om jagthornsudvalget, prøver, konkurrence mv 
3.       Riffelkoo Flemming Prægel – orienterer om riffeludvalget, prøver, konkurrence, regler mv. 
4.       Skydekoo Finn Hansen – orienterer om eliteinstruktøruddannelsen samt status 
5.       Kursuskoo John Vinsbøl – orienterer om kursustilrettelæggelse 
6.       Kredsformand orienterer 
7.       Kasserer orienterer 
8.       HB orienterer 
9.       Evt. 
 
 

1. Spisning 
 

2. Jagthornskoo Henrik Kjærside 
Informerede omkring duelighedsprøven: man bruger Korsør Medborgerhus grundet den 
gode akustik, der var 32 personer tilmeldt og 4 grupper. Dommerne kom fra Livgarden og 
DRs symfoni orkester. Forbundsmesterskaberne – der dystes i damerække, A-række og 
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mester-række. Der bliver spurgt ind til om det er normalt at tage penge for at komme ud og 
blæse til arrangementer. Henrik svarer at han ikke har kendskab til dette, men at der måske 
kan gives kørepenge når det er arrangementer i DJ regi. Private arrangementer betaler for 
at blæsere kommer. 

 
3. Riffelkoo Flemming Prægel 

Flemming er inde og fortælle om jagtfeltskydning, det afholdes i april og der skydes i dame, 
mester og veteran. Der ligger et stort forarbejde for at lave disse skydearrangementer. I 
Ulfborg er der 24 pladser og prisen er 200 pr deltager. SJ spørger ind til om Flemming har 
brugt sin Koo-mappe. Flemming svarer, at han ikke har haft tid til at kigge grundigt ind i 
mappen, men at han mener det går godt uden at han har sat sig ind i mappen. Tidligere 
riffelkoo har lavet en god overlevering. 

 
4. Skydekoo Finn Hansen 

Finn har været på kursus, hvor man har lagt meget væk på de pædagogiske 
indlæringsevner. Finn mener at uddannelsen er et must, men at der vil være gamle 
skydeinstruktører, der vil have deres forbehold. Finn nævner den nye undervisningsmappe 
og gennemgår noget af materialet. Stig spørg ind til om der i undervisningen har været 
noget omkring at hverve nye medlemmer til DJ. Stig nævner at nyjægerne ikke kan gå til 
prøve uden at have været til træning på vores skydebaner, så der har vi en god mulighed 
for at få fat i dem og præge dem til DJ. 

 
5. Kursuskoo John Vinsbøl 

John har udarbejdet en skrivelse efter et oplæg med svar på spørgsmål – se vedlagte 
svarskrivelse (bilag). Johns statement er, at man skal lære hele livet – derfor 
efteruddannelse. 

 
6. Kredsformand orienterer 

SJ informerede om Naturprisen (sidste tilmelding er 15-06-2015), Jagtens Hus endelig 
komme på Finansudvalgets dagsorden torsdag 07-05-2015, søgningen efter interesserede 
vildtplejerådgivere fortsætter, der mangler 1 – 2 ambassadører for Jægernes Naturfond og 
at Fjällräven er ny leverandør af tøj. SJ spurgte ind til koo’s oplevelser omkring valg af 
aktivitetsudvalgsformænd og der var en bred enighed om, at det skulle fortsætte således, at 
udvalgene selv pegede på hvem, de ønskede som formand for det enkelte udvalg. Den 
besked ville SJ tage med til de delegerede fra Kreds 6 til Repmødet. 

 
7. Kassereren orienterer 

Det kører som det skal – kort og godt fra JH. 
 

8. HB orienterer 
SEH orienterede lidt omkring Natura 2000. SEH gennemgår omkring udsætning og omkring 
hvad der foregår i vildtforvaltningsrådet. Der bliver diskuteret lidt omkring opdateringen af 
DJs medlemsdatabase. SEH får flere kreative forslag, så som studiejob mm. for at få det up 
to date. 

 
9. Evt. 

NBL spørger om hjælp til Jægernes Naturfonds stand på Country-Fair i Hubertushuset, 
Ringsted 7.-8. august. Under mødet finder man nogle, men er der 1 – 2 der gerne vil 
hjælpe til, så tag kontakt til NBL. 
FLP spørg om vi skal have en hjemmeside i kreds 6 – for at få noget debat – det bliver 
diskuteret i lidt munter toner. Problemstillingen er opstået da vi skal flytte hjemmesiden over 
på en ny platform. Selvfølgelig skal vi have hjemmeside. 
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Bilag 1 
Oplæg og drøftelse med afsæt i spørgsmål omkring hvordan uddannelsesarbejdet foregår og har afsæt i 
under Danmarks Jægerforbund.  
 
Hvem kan stå som arrangør af kurser?  
Det gør Danmarks Jægerforbund, som udgangspunkt. Men der sker som regel ved at en kreds eller 

jagtforening bestiller et kursus og afholder det. Kurser kan være både centrale og decentrale. I de 

seneste år udbydes langt de fleste ude i de enkelte foreninger som afholdende arrangører i samarbejde 

med kursuskoordinator og Kalø. 

 

Konceptet er for de fleste kurser følgende: http://www.jaegerforbundet.dk/page1125.aspx  

Nogle kurser afholder vi som et del af en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen, og derfor står 

Danmarks Jægerforbund som arrangør.  

Uddannelseskoordinatorerne beslutter som regel hvor og hvornår de lokale kredsudbudte kurser 

afholdes i tæt samarbejde med forening og en kontaktperson. Dette sker i reglen ud fra en række 

muligheder, der udbydes! 

 
Hvordan kan kurserne afregnes og hvilke støttekroner følger der med?  
Vi modtager tilskud fra Naturstyrelsen til uddannelse og tilskuddet modsvarer i nogle tilfælde 

omkostningerne uden provenu. I flere tilfælde bidrager DJ med medlemsmidler. Uddannelser opdeles i 

flere kategorier med forskelig økonomiske tilgang.  

Nogle uddannelser får helt eller delvist tilskud via midler fra Naturstyrelsen, fonde, foreninger, DJ mv. 

Nogle uddannelser får helt eller delvist dækket de variable omkostninger ved deltagerbetaling, mens 

andre får dækket både de variable og fastomkostninger. Endelig vil der være uddannelser med 

provenu.  

Uddannelsesudvikling kan forudsætte anvendelse af egne midler og vil i nogle tilfælde kunne opnå helt 

eller delvis ekstern finansiering.  

Tilgangen er, at vi fra centralt hold udvikler kurser og uddannelser for lokal afholdelse.   

Uddannelser opdeles i flere kategorier med forskelig økonomisktilgang: 

 Vildtforvaltningsuddannelser.  

Her er tale om uddannelsesaktiviteter deri høj grad forudsætter ekstern finasiering.  

 Organisationsuddannelse.  

Her vil der normalt ikke være egenbetaling, og DJ vil så vidt muligt søge medfinansiering, og 

ellers gennemføres de med DJ midler.    

 Naturkurser.  

Her er tale om lille egenbetaling til dækning af de variable omkostninger, men der satses på 

ekstern finansiering.  

http://www.jaegerforbundet.dk/page1125.aspx
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 Jagttegnskursuslærereuddannelsen.  

Her er der tale om egenbetaling til delvis dækning af omkostningerne og der udbydes gratis 

efteruddannelse og ERFA. 

 Instruktøruddannelserne, Jægerhåndværksuddannelserne  

Her er der egenbetaling og de variable omkostninger skal så vidt muligt dækkes af 

egenbetalingen. DJ midler dækker administrationsomkostninger, annoncering mv. 

 Uddannelser i praktisk jagt  

Disse kurser skal som udgangspunkt være omkostningsneutrale både hvad angår faste-og 

variable omkostninger, og der kan være tale om et provenu. 

          
Hvad hvis der er overskud, får arrangør så stadig støttekronerne?  
De kurser vi får tilskud til giver ikke overskud, og DJ dækker underskuddet. Jægerforbundets  
samlede uddannelsesindsats koster knap 5.000.000 kr. årligt. 
 
Hvordan fastlægger DJ egne kurser, herunder hvor og hvornår de afholdes?   
Det gør uddannelsesudvalget – kredsenes uddannelseskoordinatorer i samarbejde med  
administrationen og givne aktivitetsudvalg - flugtskydningsudvalget, riffeludvalget,  
jagthornsudvalget, hundeudvalg, mv. Der er opsat nogle minimums krav til  
undervisningsfaciliteterne, som er bestemmende for hvor givne kurser kan afholdes.  

 
DJ´s totale kursusafholdelse i 2014 fordelte sig med 7% indenfor normalarbejdstid, 55% på 

hverdagsaftner og 38% i weekends! Referencegruppen for reguleringskorpset har anbefalet, at vi 

placerer en del af reguleringskurserne på hverdage, fordi det var deres opfattelse, at netop den 

målgruppe havde gode muligheder for at deltage på hverdage. Vi har efterfølgende lyttet til ønsker om 

flere kurser i weekends, og derfor er mange af de senere kurser afholdt i weekends!  

Reguleringskurset er udviklet i samarbejde med referencegruppen for reguleringsarbejdet og erfaringer 

fra tidligere kurser, hvor vi har haft god succes med form og indhold. Derfor er kurset eksempelvis af en 

varighed på to dage. Vi har fået mange meget positive tilbagemeldinger på de afholdte kurser.     

Beslutning om varighed sker normalt ud fra en vurdering fra tidligere erfaringer, herunder 

tilbagemeldinger fra deltagerne og underviserne. Deltagernes tilbagemeldinger er meget styrende for 

fastsættelse af kursernes varighed. Og så skal vi naturligvis fagligt stå inde for det didaktiske og 

fagfaglige indhold.   

Hvor lang tid i forvejen bør kurset været fastlagt?  
Det afhænger at det givne kursus. De fleste kurser fastlægges efter hvornår målgruppen 
ønsker det, og underviserne kan.  

 
Uddannelseskoordinatorerne fastlægger som hovedregel de lokale kurser i samarbejde med  
jagtforeningerne og/eller kredsen, herunder de givne fagkoordinatorer. 


