
 

 

Årsberetning 2015 
Kursuskoordinator 

 

 
Der har i 2015 været afholdt rigtig mange kurser; 35 stk., det er flere end 

året før, men samlet set for hele landet har der været afholdt lidt færre 

end i 2014. 
Som det fremgår af nedenstående tabel så har fordelingen for Kreds 7 

været følgende: 

 
 

Effektiv jagthundetræning på hundens præmisser 1 stk. 

Skydeleder, hagl 3 stk. 

Skydeleder, riffel 1 stk. 

Instruktionsteknik 5 stk. 

Flugtskydningsinstruktør, faglig del  3 stk. 

Riffelinstruktør, faglig del 1 stk. 

Jagthundeinstruktør, faglig del 1 stk. 

Jagtledelse og sikkerhed 1 stk. 

Transport af farlig gods 1 stk. 

Natur og vildtpleje 1 stk. 

Vildtsygdomme og hygiejne 5 stk. 

Reguleringskursus 1 stk. 

Førstehjælpskursus 2 stk. 

Bestyrelseskursus i samarbejde med Kreds 6 1 stk. 

Sommernaturskole børn/unge 8-12 år 1 stk. 

Jægerskole for under 13-15 år 1 stk. 

Kursus for kredsunderviserne 1 stk. 

Erfamøde for jagttegnskursuslærere i samarbejde med kreds 6 1 stk. 

Uddannelsesaften for jagttegnskursuslærere 1 stk. 

Efteruddannelse af legitimerede schweisshundefører 1 stk. 

Efteruddannelse af jagthundeinstruktør i samarbejde med 
Kreds 6 

1 stk. 

Netværksmøde for naturformidlere 1 stk. 

 

Der har været en enkelt aflysning grundet manglende tilmelding, og det 
var et genladningskursus. 

Der kan også i oversigten være kurser, som jeg ikke har fået registret, el-

ler som I foreninger selv har lavet aftale med kursusafdelingen om. 
 

År 2015 er året, hvor vi i kredsen har fået afholdt kurser for alle 3 in-

struktøruddannelser; Hund- Flugtskydning- og riffel. 
 

Det har i forhold til de 3 instruktøruddannelse givet nogle udfordringer i 

forbindelse med kurset instruktionsteknik. Det er svært at finde lokaler, 

 



 

som opfylder kravene for afholdelse, da kravet er at der skal være 3 loka-

ler til rådighed. 

Der kan sagtens være nogle af jer foreninger, som faktisk overholder kra-
vene, men som jeg ikke er kender til. 

Derfor vil jeg gerne opfordrer jer foreninger i at meddele mig hvilke lokale 

faciliteter, som I har, så kurserne kan blive mere spredt over hele vores 
kreds. 

 

Der er nogen af jer som har efterspurgt, hvilke krav der er til afholdelse 
af diverse kurser, og I har fået tilsendt rammebetingelserne, som viser 

krav til lokale/faciliteter, tidspunkt, den økonomiske ramme, minimums 

deltagere osv, pr mail. 
Denne oversigt vil i fremtiden kunne findes på kredsens hjemmeside un-

der kurser, men I er også velkommen til at sende mig en mail, og så sen-

der jeg den til jer. 

 

Mange af jer er rigtig gode til at kontakte mig, når I har kursusønsker, 
spørgsmål, eller allerede har arrangeret et kursus via kursusafdelingen på 

Kalø. 

Jeg ved også, at svartiden den seneste tid fra min side har været lang, og 
til det beklager jeg mange gange, og jeg vil forsøge at svare hurtigere på 

jeres henvendelser.  

 
Der er allerede på nuværende tidspunkt planlagt flere kurser i 2016.  

 

Der er bl.a. planlagt: 
 Skydeleder – Hagl den 8. april 

o Hagested Gislinge Jagtforening 

Tilmeldingsfrist den 28. marts 
 Skydeleder- Riffel den 15. april 

o Hanebjerg 

Tilmeldingsfrist den 1. april 
 Instruktionsteknik den 16. april 

o Køge Herfølge Jagtforening 

Tilmelding den 2. april – Kurset er fyldt og der arbejdes for 
at finde arrangere et nyt 

 Flugtskydningsinstruktør - faglig del den 30. april og 1. maj 

o Gislinge Hagested Jagtforening 
Tilmeldingsfrist den 16. april 

 Reguleringskursus den 4. og 5. marts – forbeholdt regulerings-

jægere i  kommunerne 
o Skovskolen Nøddebo 

Tilmeldingen skal ske til: 

Jørgen Løvgreen, 31161308, joeloe@sagasvej.dk 
Kurset er fyldt op og der arbejdes for at arrangere et 

nyt. 

 

mailto:joeloe@sagasvej.dk


 

 Effektiv hundetræning den 6. august 

o Sted kommer senere 

Tilmeldingsfrist den 23. juli 
 Jagthundeinstruktør – faglig del den 10. og 11. september 

o Sted kommer senere 

Tilmeldingsfrist den 27. august. 
 Riffelinstruktør – faglig del den 24. og 25. september 

o Hanebjerg 

Tilmeldingsfrist den 10. september. 
 

 

Jeg vil opfordre jer til at blive ved med at kontakte mig, når I gerne vil 
have hjælpe til at få arrangeret kurser eller I allerede har arrangeret dem, 

så vi kan få det på vores hjemmeside, og så vi bliver endnu bedre til at 

koordinere kurserne for vores medlemmer. 

 

Sluttelig vil jeg gerne takke alle jer i foreningerne samt medarbejderne på 
Kalø for at være så tålmodige, når der skal arrangeres kurser. 

 

Med venlig hilsen 
Charlotte Bak 

Kursuskoordinator Kreds 7 

Tlf. 30205658 
Mail: kreds7kursus@gmail.com 


