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Instruktøruddannelserne i Danmarks Jægerforbund er pt. opdelt i 3 dele: 

 Skydeleder - Kort kursus 

 Faglig del - 2 dage 

 Instruktionsteknik - Kort kursus 

Sammensætningen og længden har gjort at logistikken for i uddannelserne og for afviklingen har krævet en del tid, 

såvel for koordinator, men også for deltagerne.  

Interessen for at slå kurser op har været stor, så derfor har der været oprettet flere kurser i alle moduler såvel 

skydeleder, instruktionsteknik og den faglige del. Det er dog alligevel ikke alle kurser der er afviklet på grund af 

manglende deltagertilmelding, så behovet synes at være stagneret. Derfor forsøger man sig med samarbejde mellem 

kredsene.  

I uddannelsesudvalget har tilbagemeldingerne været at kurserne bør kortes og sikres at de er konkurrencedygtige i 

forhold til andre udbud. På instruktøruddannelsen for flugtskydning vil der således i løbet af 2017 kunne udbydes 

kortere og mere smidige uddannelser.  

Uddannelsesafdelingen forsøger at kortlægge klubhuse og der har været sendt et skema rundt til alle foreninger til 

afkrydsning med faciliteter.  

Uddannelsesudvalget har arbejdet med en ny tillidsmandsuddannelse, som igangsættes maj 2017. Uddannelsen er 

opbygget af moduler og skal give indblik i de grundlæggende ting i Danmarks Jægerforbund, men også mere 

målrettede emner.  

Lokalt har der været afholdt en række kurser. Her især hygiejne kurser, transportkurser og genladningskurser. De 

lokale kurser slås tit op via de sociale medier via foreningerne, og der er stor søgning til disse. Derfor opfordres 

foreningerne også til at fortsætte den gode vej med de lokale kurser. Eksempler ud over de nævnte afholdte kunne 

være: 

 Vildtbehandling 

 Lokkejagt på ræv 

 Udsætning  

 Terrænanalyse 

 Vildtagre til/fodring af/bestandsanalyse hjortevildt 

 Afslydning og fælles forvaltning af af hjortevildt (eller markvildt) 

 Skæftetilpasning 

 Regulering og fældefangst 

 Jagtleder og sikkerhed på jagt og meget meget mere..... 

Der har været stille med tilbagemeldingerne på behov for kurser efter sidste rundspørge. Derfor er der i foråret 2017 

alene planlagt ét flugtskydningsinstruktørkursus som afvikles i Mou den 22. og 23. april - Tilmeldingsfristen er 6. april. 

Den 2. maj kl. 17.00-22.30 afvikles den første intro til tillidsmandshvervet på Rold Storkro.  

Målgruppen er: Hovedbestyrelsesmedlemmer, Hovedbestyrelses suppleanter, kredsformænd, 

kredsbestyrelsesmedlemmer, Jægerrådsformænd, Jægerrådsbestyrelsesmedlemmer, jagtforeningsformænd og 

udvalgsformænd. Tilmelding via nedenstående link til forbundets side om uddannelser. 

På Forbundets hjemmeside er der kommet en rigtig fin beskrivelse af kurserne og af indholdet heraf, ligesom der 

naturligvis også er tilmelding den vej også. Det skal dermed være en opfordring til at gå ind og læse mere via:  

http://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/uddannelse-i-dj/  
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