
Jeg håber selvfølgelig, at alle er kommet godt  
ind i det nye år. Jeg vil starte med at ønske jer et 
rigtig godt nytår og kan kun sige, at jeg med 
spænding ser frem til året, der kommer i forhold  
til aktiviteter og uddannelse på jagthundeområdet  
i Danmarks Jægerforbund.
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HUNDE: I året, der er gået, har vi i 
Danmarks Jægerforbund (DJ) haft fo-
kus rettet mod vidensdeling og erfa-
ringsudveksling. Et af flere redskaber 
til dette har været uddannelse af både 
nye og også af allerede uddannede 
jagthundeinstruktører. 

Uddannelse af nye jagthundein-
struktører har været en succes, hvil-
ket vi har kunnet måle på flere para-
metre. F.eks. voksede efterspørgslen 
på jagthundeinstruktøruddannelsen 
markant, og for at imødekomme den 
øgede interesse holdt vi i 2018 et eks-
tra uddannelsesforløb centralt place-
ret i kreds 5 på Fyn. Så en stigning på 
ca. 20 % i forhold til deltagerantallet i 
2017 må siges at være meget tilfreds-
stillende. Man kan jo altid spørge sig 
selv, hvad årsagen er til dette, men når 
vi spørger kursisterne, er en af flere 
årsager, at der er en øget tilgang af 
kursister til træningen i jagtforening-
erne og dermed også øget behov for 
flere uddannede instruktører. 

2018 blev også året, hvor vi for alvor 
fik sat gang i flere store seminarer. 
Som en opfølgning på den store inte-
resse, der var for Anders Hallgren-se-
minaret i 2017, fik vi derfor de meget 
erfarne instruktører Janne Vendelbo 
og Bobby Robertson til Jagtens Hus i 
2018. Janne Vendelbo holdt i juni må-

ned et dagsseminar med fokus på 
hvalpe og unghunde, mens Bobby Ro-
bertson i august holdt et weekendse-
minar målrettet unghunde og ældre 
hunde. 

Begge seminarer blev udsolgt på re-
kordtid, og mange stod på venteliste 
med et stort håb om at kunne komme 
med på et afbud. Men på trods af et 
enkelt afbud eller to var der mange, 
der måtte skuffes.

2019 – mange flere tilbud
Bobby Robertson: Vi har som no-
get af det første i 2019 indgået en af-
tale med Bobby Robertson om et nyt 
weekendseminar den 23. og 24. 
marts. Bobby har dog valgt, at han 
denne gang vil fokusere på meget 
øvede hunde med fokus på hundens 
evne til at markere samt på dirigering 
med flere terrænskift. Derfor bliver 
kriteriet for at kunne deltage, at hund-
en har, eller som minimum kan bestå, 
hvad der svarer til DJ’s udvidede  
apporteringsprøve. Tilmelding sker 
via www.jaegerforbundet.dk/det-
sker-i-dj/kalender/aktuelle-kurser/  

Kim Wiboe: Foruden Bobby Ro-
bertson-seminaret vil vi i år øge an-
tallet af seminarer, som vil blive af-
holdt flere steder i landet. Vi har lavet 
en aftale med politiassistent Kim 

Wiboe, som til daglig er narkohunde-
fører ved Østjyllands Politi. Kim er 
aktiv jæger og har mange års erfaring 
med at uddanne brugshunde. 

Kim vil på sine tre seminarer fordelt 
i Jylland, på Fyn og Sjælland fokusere 
på hundens næse og de ubeskriveligt 
mange evner, den besidder. Kim vil 
gennem foredrag og praktisk arbejde 
præcisere, hvor vigtigt det er, at vi 
som hundeførere har både kendskab 
til og forståelse for hundens evne til at 
finde fært, fastholde fært og ikke 
mindst hundens unikke evne til fært-
genkendelse. Så uanset jagtform vil 
du gennem dette seminar få rigtig 
mange brugbare redskaber til rygsæk-
ken af viden og erfaring. 

Førskudsarbejde: Udgangspunk-
tet er, at vi skal overholde loven om at 
medbringe en egnet apporterende 
hund på jagt. Med dette er der selvføl-
gelig lagt op til, at vi i jægerforbundet 
har fokus på efterskudsarbejdet med 
jagthundene i forbindelse med vores 
jagter. Men vi skal dog ikke glemme, 
at vi blandt vores medlemmer i jæger-
forbundet er repræsenteret af alle de 
jagthunderacer, der findes i Danmark, 
og derfor er der også stor forskel på, 
hvordan vi i førskudsarbejdet udnyt-
ter den enkelte hunderaces naturlige 
instinkter. 

Uddannelse 
med fokus på 
bredden

Bobby Robertson vil på et nyt weekend- 
seminar den 23. og 24. marts fokusere på 
meget øvede hunde.
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I skrivende stund har jeg ikke alle 
aftaler på plads, men jeg kan dog løfte 
sløret for, at vi afholder tre dagssemi-
narer, hvor vi vil have nogle af landets 
bedste hundeførere med fokus på før-
skudsarbejde med stødende og stå-
ende hunde til at undervise. Læs mere 
på www.jaegerforbundet.dk/det-
sker-i-dj/kalender/aktuelle-kurser/

Schweisskurser
I DJ vil vi gerne være med til at skabe 
mere fokus på schweiss- og sporar-
bejde med jagthundene. Formålet er 
at udvikle hundenes evne til at finde 
anskudt vildt (løbere) samt at fremme 
interessen for og understøtte rekrut-
tering til Naturstyrelsens Schweissre-
gister. 

Ovennævnte kurser udbydes som 
weekendkurser, hvor målet er, at man 
ved kursets afslutning søndag efter-
middag vil kunne stille på et tre ti-
mers 400 meter spor med muligheden 
for at bestå denne prøve. Det er typisk 
sporarbejdet og succes på prøven, der 
kan give lyst til at søge optagelse i 
Schweissregistret. Steen Larsen, for-
mand for hundeaktivitetsudvalget, 
har stor erfaring med kurser og prø-
ver i schweissarbejde og vil sammen 
med nogle af landets dygtige schweiss-
hundeførere være en del af instruktør-
staben på disse kurser. Tilmelding 
sker via www.jaegerforbundet.dk/det-
sker-i-dj/kalender/aktuelle-kurser/

Instruktøruddannelse og 
efteruddannelse
DJ har som nævnt mærket en mar-
kant større efterspørgsel på uddan-
nelse og ikke mindst i forhold til jagt-
hundeinstruktøruddannelsen. I 2019 
fastholder vi konceptet med to uddan-
nelsesforløb henholdsvis i maj og juni 
øst for Storebælt og i august og sep-
tember vest for Storebælt. Skulle be-
hovet være større end dette, har vi ta-
get højde herfor og kan derfor lægge 
yderligere et uddannelsesforløb ind i 
foråret. 

I 2018 har vi holdt efteruddannel-
seskurser som aftenmoduler. Der har 
dog vist sig at være et større behov for 
efteruddannelse lokalt i den enkelte 
jagtforening. Derfor holdt jeg i 2018 
tre dagskurser målrettet den enkelte 
jagtforening, dennes instruktører og 
hjælpeinstruktører, hvor fokus var 
lagt ikke blot på det hundefaglige, 
men også på den praktiske afvikling 
af de kurser, der udbydes i jagtfor-
eningen. 

Evalueringen af disse kurser har re-
sulteret i, at disse i 2019 bliver udbudt 
som ”Efteruddannelse i jagtforening-
en”. Kurserne kan alene oprettes ved 
personlig henvendelse til underteg-
nede på tlf. 8188 0529 eller på  
hvh@jaegerne.dk. Du kan læse  
yderligere om kursets indhold på  
www.jaegerforbundet.dk/hund/ud-
dannelser/jagthundeinstruktører.

Politiassistent Kim Wiboe, narkohundefører ved Østjyllands Politi, er aktiv jæger og har mange års erfaring med at uddanne brugshunde. Han 
vil på sine tre seminarer i Jylland, på Fyn og Sjælland fokusere på hundens næse og de ubeskrivelig mange evner, den besidder.

Seks forbundsinstruktører
DJ’s hovedbestyrelse har valgt at æn-
dre det nuværende koncept ”kredsun-
dervisere jagthund” til nu at være 
”forbundsinstruktører jagthund”. Den 
væsentlige ændring er, at forbundsin-
struktørerne administrativt og fagligt 
vil være ophængt i administrationen 
og dermed have et tæt samarbejde 
med jagthundekonsulenten. Derud-
over ændres antallet til seks forbunds-
instruktører fra de nuværende 14 
kredsundervisere. 

Forbundsinstruktørernes fokusom-
råde vil være uddannelse, vidensde-
ling, erfaringsudveksling og ikke 
mindst at have praktisk opfølgning på 
jagthundeinstruktøruddannelsen, så-
ledes at de nye instruktører i forbin-
delse med træningen hjemme i jagtfor-
eningen får en praktisk overbygning 
til jagthundeinstruktøruddannelsen. 
Forbundsinstruktørerne vil blive en 
del af uddannelsesteamet i Danmarks 
Jægerforbund og vil fremadrettet være 
undervisere på en del af de kurser, vi 
udbyder.

Det bliver et spændende år på hun-
desiden i jægerforbundet, og jeg glæ-
der mig meget til de mange kurser, se-
minarer, foredrag og ikke mindst alt 
det gode hundearbejde, som vi skal 
have gang i 2019. Knæk og bræk med 
træningen!
hvh@jaegerne.dk
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