
Det nye koncept er udrullet, og flere foreninger har allerede lagt lokaler og 
arealer til en god dag med vidensdeling og erfaringsudveksling.
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HUNDE: Efteruddannelse af jagthun-
deinstruktører tager udgangspunkt i 
den enkelte jagtforening og dennes in-
struktører, men har også fokus på 
hjælpeinstruktørerne og de eventuelle 
ressourcepersoner, som jagtforening-
en kan se en fremtid i. 

Derudover har vi i efteruddannelsen 
fokus på foreningens egne terræner 
samt de træningstilbud, den enkelte 
forening udbyder til kursisterne, hvilket 
tilsammen giver en efteruddannelses-
dag målrettet den enkelte jagtforening.

Forhåndsviden
Efteruddannelsen af jagthundein-
struktører tager sit afsæt i en god for-

beredelse, hvor vi og den hundean-
svarlige i jagtforeningen får en dialog 
om jagtforeningens eventuelle stærke 
og svage sider, som er udgangspunktet 
for, at vi sammen forsøger at finde de 
rigtige løsningsmodeller for netop je-
res jagtforening.

Program for dagen
En kort teoretisk start på dagen følges 
op af praktisk arbejde med instruktør-
ernes egne hunde på jagtforeningens 
egne terræner, hvor det, ”man plejer at 
gøre”, bliver vendt og drejet, hvilket 
kan skabe nye tanker og indgangs-
vinkler til den fremadrettede træning 
med kursisterne i jagtforeningen. 

Indeholdt i dagens program er også 
at få nye og yngre friske kræfter til ak-
tivt at tage del i foreningslivet, for ek-
sempel som jagthundeinstruktør. Med 
andre ord; det er generelt svært at få 
nye jagthundeinstruktører i gang. Ef-
teruddannelsen er derfor en mulighed 
for jagtforeningen til at pege på nogle 
ressourcepersoner blandt kursister el-
ler andre, der kan deltage på dagen, 
og som jagtforeningen kan have et håb 
og ønske om på sigt vil være en del af 
instruktørstaben. 

Fokus på det gode forhold
Den røde tråd i uddannelsen af jagt-
hunde i Danmarks Jægerforbund er 

Efteruddannelse af 
 jagthundeinstruktører

Det er vigtigt, at der holdes en rød 
tråd i jagthundeinstruktøruddan-
nelsen med fokus på et godt forhold 
mellem hund og fører.
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bygget op om et godt forhold mellem 
hund og fører, hvorfor der også er lagt 
betydelig vægt på dette i efteruddan-
nelsen. Rutiner, ud fra ”vi gør, som vi 
plejer”, er ofte demotiverende og di-
rekte nedbrydende for et godt forhold 
mellem hund og fører. 

Det ændrer vi på i efteruddannelsen 
af jagthundeinstruktører ved at holde 

Efteruddannelse af instruktører, hjælpeinstruktører, ressourceper-
soner m.fl. tager udgangspunkt i den enkelte jagtforening og den-
nes fysiske rammer.

Lille godbid gør stor forskel

Det er ofte små ting, der gør en forskel. På et efteruddannel-
seskursus blev jeg foreholdt det faktum, at det at give godbid-
der til hunden kun resulterede i, at hunden fik forstoppelse og 
ikke kunne træne mere den aften. Derfor skulle man ikke 
bruge godbidder. Jeg tog herefter en dialog om emnet og  
viste en kursist, der ikke var dygtig nok til at rose sin hund, 
hvordan en ”lille” godbid kunne gøre en stor forskel. Den 
”store” forskel var altså den ”lille” godbid. 
En godbid er i min optik et spørgsmål om alder og race. Men 
hvis man tager udgangspunkt i en mellemstor jagthund, så vil 
det passe fint i indlæringen af hvalpen at anvende en tynd 
skive af en rød pølse, hvorefter skiven deles i fire stykker. 
ALTSÅ en kvart skive af en pølse er nok. Så skal der alligevel 
megen ros til, før hunden får forstoppelse!

fast i de lokale forhold, men også åbne 
op for nye tanker og ideer. Dette stiller 
krav til både instruktører, kursister og 
ikke mindst til hundene, og det er i 
disse situationer, at det gode forhold 
mellem hund og fører kommer på 
prøve, men det er også i disse tilfælde, 
at forholdet med den rette uddannelse 
forstærkes.

Ønsker I mere information?
Hvis interessen er vakt for at høre 
mere, eller I måske allerede har be-
stemt jer for, at ovennævnte kunne 
være interessant i jeres forening, så er 
I velkomne til at kontakte underteg-
nede for yderligere information. 

Knæk og bræk med træningen! 
hvh@jaegerne.dk 

HUNTINGLIFE
SHOP

Husk vi holder
FØDSELSDAGSFEST
2.+3.+4. august 2019

FIND VORES e-Avis
ONLINE !

Østjysk Våbenhandel A/S | Kildeparken 32 | 8722 Hedensted | 75 89 00 00 | www.huntinglife.net


