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Velkommen til

Danmarks Jægerforbund
Jagthundeinstruktør, faglig del - 2018

Fagplan for
jagthundeinstruktøruddannelsen
• A. FORMÅL

• Formålet med kurset er at gøre
jagthundeinstruktøren i stand til at
undervise og vejlede hundeførere i
jagtforeningerne.
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MÅL
• Krav:
• Ved uddannelsens afslutning skal hundeinstruktøren kunne
planlægge og gennemføre kurser for hundeførere med
henblik på at gøre dem i stand til at uddanne en effektiv
jagthund.

• Kursets primære fokus er uddannelsen af
jagthunden til en effektiv apportør således,
at jagten kan forgå på en lovmæssig forsvarlig
måde og efter Danmarks Jægerforbunds
etiske retningslinjer.

Hundeinstruktøren skal efter endt uddannelse
besidde følgende kompetencer:

• Have et godt kendskab til, hvordan hunden lærer,
og til hvilke læringsformer, der indgår i
jagthundens uddannelse. Herunder de sociale
komponenter i relationen mellem hund og fører.
• Have kendskab til hundens sanseapparat og
hundehjernens opbygning.
• Kunne anvende relevante pædagogiske metoder
og teoretisk viden med henblik på undervisning af
hundeførere og træningshold.

2

14-09-2018

• Kunne vejlede i forhold til hundeførerens fremtidige ønsker
til valg af jagthund.
• Kunne opsætte mål for jagthundens uddannelse i samråd
med jagthundeføreren,
• Kunne anvise praktiske øvelser således at jagthundeføreren
selv kan gennemføre træning af jagthundens færdigheder
”derhjemme”.

•

Kunne planlægge undervisningsforløb og virke som
instruktør for jagthundeførere i jagtforeningerne, med
udgangspunkt i de lærte teorier og metoder.

•

Være en garant for den positive og dyrevenlige tilgang til
arbejdet med hunde, der kendetegner DJ’s hundepolitik.
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• Vilkår:

• Uddannelsen er rettet mod arbejdet på trænings-pladserne,
med eller uden hjælpere.
• Dele af undervisning kan med fordel ske i undervisningslokaler og ved brug af forskellige former for visuelt
materiale (PowerPoints, video, tavle, træningsudstyr m.m.)
• Det anbefales at anvende den rigtige lokalitet på rette
tidspunkt i forhold til hundens udvikling.

Kriterier
• Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kursisten ved uddannelsens
afslutning kan:
• Præsentere et let forståligt og logisk opbygget undervisningsforløb.
• Udvælge og gennemføre en relevant lektion.
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• INDHOLD
•
•
•
•
•
•
•

Velkomst og præsentation
Uddannelsesplanlægning
Grundfærdigheder – fra hvalp til unghund
Racespecifikke forskelle
Adfærdskæder / baglænskædning
Terrænanalyse
Hund/fører forhold

• Praktisk træning
• Evaluering

C. TID
Kurset afholdes fra lørdag kl. 9 til søndag kl. 16 med
sammenlagt 14 lektioner a’ 45 minutter.
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Kontrol
• I forbindelse med kurset gennemføres løbende kontrol
og evaluering ved hjælp af dialog mellem underviser og
kursisten.
• I forbindelse med kursets evaluering, vil der indgå en
kort bedømmelse af den enkelte kursist, på baggrund af
1. pkt.

Bemærkninger
• At kursisten har teoretisk viden om hundens hjerne,
hvordan hunden lærer og hvilke læringsformer, der
indgår i uddannelsen af jagthunde gennem deltagelse i
kurset ”Effektiv jagthundetræning på hundens
præmisser”.
• Derfor forventes det, at kursisterne inden kurset har
genopfrisket den viden, de har erhvervet på modul 1,
effektiv jagthundetræning
• For at have gennemført uddannelsen som
jagthundeinstruktør forudsættes det, at kursisterne har
kendskab til grundlæggende didaktik og pædagogik ved
at have gennemføre kurset ”Instruktionsteknik”
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