
 

 
 
Beretning 2019 – Uddannelses & web koordinator 
Henrik Kragh 
 

WEB koordinator: 
15. januar 2019: 
WEB koordinator møde på Kalø. 
Støtte til kredsene omkring tilmeldingsmodul var til debat. Kreds 1 og kreds 2 har nævnt 
udfordringer omkring tilmelding for deltagere med mandat. Der arbejdes fra forbundets side på 
en løsning. 
Der opfordres til at vores kredssider er struktureret, således de ligner hinanden. Kreds 1 fik ros 
for den struktur som er til stede her. 
Vi så på mødet også første udkast til den nye Jæger app, som gik live senere på året. 
 
Vi har på kredsens side bragt flg. nyheder  
Faunastriber  
Outdoor 2019 
Natur og vildttiltag 
Kom til årsmøde 
Beskeden Nordjysk tilbagegang i antallet af medlemmer 
Hjælp agerhønen og haren 
Jyder savner ressourcer i kampen mod mårhunden 
Klingende sølv til manden på pengekassen 
Vejen til haglskydeprøven kreds 1 
Jægermatch og kredsskydning 
Jagtsti kreds 1 
Ny buekoordinator 
Feltskydning Tranum 1. juni 2019 resultater 
Riffelinstruktør 
Nyjæger dag 
Reguleringskursus mårhund Ålbæk 
Kredsmesterskab Jagtbue kreds 1 
Familiedag Halkær Mølle 
Det betaler sig…. 
 

Facebook 

Vores nyheder fra kreds 1 af, bliver altid formidlet videre på Facebook. De som ikke begiver sig 
ind på vores web nyhedsside, vil derfor kunne se nyhederne i gruppen ”Danmarks Jægerforbund 
kreds 1”. 
Det har desværre i år været nødvendigt at fjerne enkelte opslag bragt af nogle få medlemmer.  
Disse blev taget bort, da opslagene ikke levede op til vores regler på Facebook siden. 
Medlemmerne som blev censureret, fik direkte besked i privat meddelelse,  om at deres opslag 
var fjernet af administrator. 



 

Uddannelseskoordinator: 
 
Uddannelsesudvalget holdt sit førte møde i 2019 den 17. februar. 
Dette var mit første møde i udvalget. Jeg mødte, hvad der for mig virker som meget kompetente 
medlemmer. Jeg ser frem til samarbejdet i dette udvalg. 
DJ’s Ledelses moduler blev gennemgået. Der er lagt stort arbejde i at sammensætte et tilbud til 
vore medlemmer, med et forventet stort udbytte til glæde ig gavn for både forbund og 
medlemmer. 
 
Referatet er p. t gået tabt i min mail historik. Jeg vil forsøge at fremskaffe det, og opdatere 
beretning senere. 
 
29.marts 2019: 
Møde i udvalget på Kalø. 
 
Der var orientering fra formand og administration ang: 
Rådgivende udvalg for Uddannelse og Formidling. 
Vildtforvalteruddannelsen 2019. 
Herregårdsjægere 2019. 
Jagtprøve, Jagttegnskursuslærere, DJ’s undervisningsmateriale Jagttegn og konkurrence i 
markedet. 
Outdoor Rangers. 
Sommerkurser. 
Efteruddannelse af eksisterende freelanceundervisere tilknyttet DJ’s kursussektion. 
 
Evaluering af lederuddannelsen. 
Generelt ser det godt ud. Der er gode og positive tilbagemeldinger fra kurserne. I kreds 1 har vi 
haft lidt udfordringer med at få nok tilslutning til de lokale kurser. 
Der lægges op til, at koordinering af kurserne i fremtiden skal ske i samarbejde med kredsens 
uddannelseskoordinator. 
Der arbejdes på en fremtidig mentor ordning. Dette emne er på fremtidig dagsorden. 
 
Der er forespørgsel  
omkring kursus i førstehjælp og hjertestarter. De enkelte kredse undersøger behov/interesse. 
 
Kursus/kursusstruktur er til debat.  
Der er fra et kursus udtrykt kritik. Der tages kontakt til relevante udvalg, for at stramme op 
omkring undervisningsform og undervisningsmateriale. 
 
Næste møde i udvalget: 
17. februar 2020 
 
 
 
 
 



 

Der har i 2019 været afholdt følgende kurser: 
Mårhunde regulerings kursus 
Flugtskydningskursus 
Skydelederkursus flugtskydning 
Skydelederkursus riffel 
Riffelinstruktør 
Instruktionsteknik 
Genladningskursus 
Vildsygdomme og Hygiejne kursus 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Kragh 
Uddannelses og WEB koordinator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


