
Årsberetning kursuskoordinator kreds 5 

 

Der har i kreds 5 været afholdt 21 kurser i 2015 som jeg har kendskab til, fordelt på følgende kurser: 

1 Efteruddannelse Jagthunde instruktører  

1 Flugtskydnings instruktør faglig del 

2 førstehjælp 

2 genladning 

2 Instruktionsteknik 

1 Nye fjervildtudsættere 

2 Riffelinstruktør faglig del 

1 Skydeleder hagl 

2 Skydeleder riffel 

7 Vildtsygdomme og hygiejne 

I alt 21 kurser hvor af jeg reelt kun har været indblandet i 2 af dem, resten er kurser de enkelte foreninger 

har oprettet direkte ved kursusafdelingen. 

Det blev i kredsbestyrelsen ligeledes bestem i 2015 at grundet det høje antal riffelinstruktører der pt. er på 

fyn, på bestyrelsesmødet oplyste riffelkoordinatoren at der umiddelbart var/er 200 plus. Hvilket senere 

blev oplyst fra anden side til at være nærmere 120 instruktører. Så besluttede kredsbestyrelsen at der ikke 

var belæg for at der blev givet tilsagn om at man kunne afholde så mange kurser i uddannelse af 

riffelinstruktører fremadrettet, da det rent faktisk koster forbundet rundt regnet ca.1000.- kr pr. instruktør 

der bliver uddannet. Grundlaget for beslutningen blev taget set ud fra økonomisk ansvarlighed og håb om 

at man som instruktør kom i gang med at virke inden for sit felt i foreningerne og ikke tog uddannelsen i 

den overbevisning at man selv blev en bedre riffelskytte og at det var nok med det. 

Beslutningen affødte efterfølgende en henvendelse fra en kursusholder som mente at beslutningen ikke var 

berettiget. Beslutningen fremlagde jeg ligeledes i kursusudvalget og man ville gerne bakke op om 

beslutningen. Der er pt. Dog andre kredse der har behov for at sende deres instruktører på kurser på fyn for 

at kunne følge med og derfor er det så blevet til at der fremadrettet stadig vil kunne afholdes alle de kurser 

i riffelinstruktør på fyn man ønsker, bare disse er fuldt booket. 

Det var ordene fra mig. 


