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Kursuskoordinator 

 

 
Der er i Kreds 7 blevet afholdt hele 38 kurser i 2016, hvilket betyder, at der 
igen i 2016 er afholdt flere kurser end året før. 

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 3 stk. 

Flugtskydningsinstruktør, faglig del  1 stk. 

Riffelinstruktør, faglig del 1 stk. 

Jagthundeinstruktør, faglig del 1 stk. 

Transport af farlig gods 2 stk. 

Genladning 1 stk. 

Natur og vildtpleje 1 stk. 

Vildtsygdomme og hygiejne 10 stk. 

Reguleringskursus 1 stk. 

Erfamøde for jagttegnskursuslærere 1 stk. 

Møde for kontaktpersoner 1 stk. 

Positiv indlæring/instruktøruddannelse 2 stk. 

Organisationsarbejde 1 stk. 

Udsætning af fjervildt 1 stk. 

Mærkningsordning fjervildudsætning 1 stk. 

Hjortevildtsgruppens arbejde 1 stk. 

Råvildt/Hjortevildtforvaltning 2 stk. 

Trofæjagt 1 stk. 

 

Derudover har der været planlagt 2 kurser, som begge blev aflyst grundet 
manglende tilmelding. Det drejer sig om et efteruddannelseskursus af jagthun-

deinstruktør, som var arrangeret i samarbejde med Kreds 6 og et regulerings-
kursus. 

Der kan sagtens i overstående oversigt være kurser, som jeg ikke har fået regi-
stret, eller som I foreninger selv har lavet aftale med kursusafdelingen om. 

 
Der er allerede på nuværende tidspunkt planlagt flere kurser i 2017.  

 Instruktionsteknik – 4. marts 
o Køge Herfølge Jagtforening 

Tilmeldingsfrist den 16. februar 

 Intro til tillidmandsarbejdet – 4. april – i samarbejde med Kreds 6 
o Stenlille Jagtforening 

Tilmeldingsfrist den 21. marts 
 



 

 
 

 Flugtskydningsinstruktør, faglig del - den 29. og 30. april 
o Gislinge Hagested Jagtforening 

Der er ikke flere ledige pladser på dette kursus 
 Effektiv jagthundetræning den 20. og 21. maj 

o Køge Herfølge Jagtforening 

Tilmelding den 7. maj 
 Jagthundeinstruktør, faglig del – den 17. juni 

o Køge Herfølge Jagtforening 
Tilmelding den 5. juni 

 Instruktionsteknik – 2. september 
o Køge Herfølge Jagtforening 

Tilmelding den 17. august 
 

Hvad byder 2017 på: 
Ny flugtskydningsinstruktøruddannelse: 

Den vil i fremtiden kun bestå af 2 moduler; skydeleder og et fagmodul. Derved 
kommer uddannelsen kun til at tage 2 dage. Ændringen sker for at tilfredsstille 

det behov, som vi i jagtforeninger har givet udtryk for. 
 

Overbygning på riffelinstruktøruddannelsen: 

Bestående af to kurser med titlerne ”Skydning til løbende vildt” og ”Feltskyd-
ning”. Kurserne skal ses som en frivillig overbygning til den eksisterende ud-

dannelse. 
 

Svensk Jagtlederkursus: 
Der arbejdes på at arrangere et sådanne, men udfordringen med lige præcis 

dette kursus, at for at opfylde lokalefaciliteterne. Der skal være adgang til både 
hagl- og riffelbane.  

Kurset er et 2 dags kursus med 2 undervisere, og kommer til at koste 2.500 kr. 
Hvis lokalefaciliteterne opfyldes, så forventes det at blive afholdt inden juni. 

Skulle I være bekendt med et sådanne sted, så kom endelig til mig. 
 

Ønske om overblik over lokalefaciliteter: 
Det er et stort ønske fra kursusafdelingen, at få et overblik over hvilke lokalefa-

ciliteter vi har rundt om i landet, og jeg vil opfordre jer til at udfylde den sidste 

side og give mig den til kredsmødet, eller maile den til mig. 
 

Sluttelig vil jeg gerne takke alle jer i foreningerne, som gang på gang har mod 
på at stille jeres lokaler til rådighed, så der kan blive arrangeret mange rigtig 

gode kurser i vores kreds. 
 

Med venlig hilsen 
Charlotte Bak 

Kursuskoordinator Kreds 7 
Tlf. 30205658 

Mail: kreds7kursus@gmail.com 

mailto:kreds7kursus@gmail.com


 

 

 
 

Kursusfaciliteter 
 

Foreningsnavn:  

Adresse:  

Kontaktperson:  

Adresse:  

Telefonnr. på 
kontaktperson: 

 

Mailadresse på 
kontaktperson: 

 

 

Antal rum:  

Antal max deltagere:  

Mulighed for adgang til lokaler på en 
skole m.v. 

JA  NEJ  

Flugtskydningsbane JA  NEJ  

Angiv hvilken type:  

Riffelbane JA  NEJ  

Antal standpladser  

Lærred: JA  NEJ  

Projektor: JA  NEJ  

Trådløst netværk: JA  NEJ  

Har skydebane JA  NEJ  

Har sø JA  NEJ  

Har græsplæne JA  NEJ  

Har skovareal JA  NEJ  

Øvrige bemærkninger: 
 
 
 
 
 
 

 


