
   
 

 

Årsberetning 2019 
Kursuskoordinator 

 
Der blev i 2019 afholdt 25 kurser. 

 

Som det fremgår af nedenstående tabel, så har fordelingen været følgende: 

 

Skydeleder, riffel 1 stk. 

Riffelinstruktør, faglig del 1 stk. 

Instruktionsteknik 3 stk. 

Flugtskydningsinstruktør 3 stk. 

Jagthundeinstruktør, teoretiske del 1 stk. 

Jagthundeinstruktør, praktiske del 1 stk. 

Reguleringskursus 1 stk. 

Genladningskursus 1 stk. 

Vildtsygdomme og hygiejne 7 stk. 

Sommercamp 1 stk. 

Udsætningskursus 1 stk. 

DJ lederuddannelse - Grønt Råds- og Friluftsrådsvaretagelse 1 stk. 

DJ lederuddannelse – Jagtforeningskasserer 1 stk. 

DJ lederuddannelse – SoMe 1 stk. 

DJ lederuddannelse – Når tasterne taler 1 stk. 

 

Der kan sagtens i oversigten være kurser, som jeg ikke har fået registret, eller som I 
foreninger selv har lavet aftale med kursusafdelingen om. 

Skulle I ønske, at der sker reklame for jeres kurser på kredsens hjemmeside, så send 

endelig oplysningerne til mig eller web-masteren for kredsen, så skal det nok blive lagt 

op. 
 

Desværre har vi oplevet igen i år, at der bliver aflyst kurser grundet manglende tilmel-

dinger. 
 

Der lavet et samarbejde med kursuskoordinatoren i Kreds 6 John Vinsbøl, så vi på den 

måde måske kan få fyldt holdene op med deltagere.  
Vi forsøger selvfølgelig at placere disse kurser så tæt på hinandens grænser, så I ikke 

skal køre alt forlangt for at deltage. 

 

Igen i år vil jeg gerne gøre jer opmærksom på DJ’s lederuddannelse, som er et tilbud til 
os medlemmer, og som er helt gratis. 

 

Især vil jeg gerne opfordre foreningernes bestyrelse til at tage samlet afsted. 
I får en unik mulighed for at styrke arbejdet i bestyrelsen og foreningen. 

 

Uddannelsen består af nogle obligatoriske moduler samt nogle moduler som kan tages 

uafhængig. 
De obligatoriske moduler består af 3 orange moduler, og så mindst fem valgfrie bestå-

ende af nogle blå og grønne, hvor mindst 2 skal være blå. (se fig.) 

 
Du kan finde meget mere information her 

https://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/uddannelser/dj-s-lederuddannelse/


 
Kurser i 2020 

Der er allerede på nuværende tidspunkt planlagt kurser for 2020. 

 

I finder mange kurserne på kredsens hjemmeside under aktivitetskalender. 
• Vildtsygdomme og hygiejne 4. marts 

o Køge Herfølge Jagtforening 

• Instruktionsteknik 14. marts 
o Københavns Skyttecenter 

Tilmeldingsfrist den 1. marts 

• Transport af ammunition 27. marts 

o Hagested Gislinge Jagtforening 
Kurset er fyldt op 

• Skydeleder, riffel 27. marts 

o Københavns Skyttecenter 
Tilmeldingsfrist den 15. marts 

• Riffelinstruktør, faglig del 28. til 29. marts 

o Københavns Skyttecenter 
Tilmeldingsfrist den 15. marts 

• Flugtskydningsinstruktør 18. til 19. april 

o Hagested Gislinge Jagtforening 

Tilmeldingsfrist den 1. april 
• Schweiss-kursus 18 til 19 april 

o Jagthytte, Langøvej 10, 4772 Langebæk 

Tilmeldingsfrist den 5. april 
• Jagthundeinstruktør del 1, 5. til 6. september 

o Slangerup Jagtforening 

Tilmeldingsfrist den 23. august 
• Jagthundeinstruktør del 2, 26. til 27.septebmer 

o Slangerup Jagtforening 

Tilmeldingsfrist den 13. september 

o  
Synes I, at der mangler kurser, eller er I i tvivl om, hvilke kurser, vi allerede kan tilby-

des, så kan I kigge i kursuskataloget, som kan findes her. 

 
Der kører pt. et projekt i forhold til bueinstruktøruddannelsen, så jeg håber, at det 

snart bliver muligt også at tage denne instruktøruddannelse under DJ 

 
 

https://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-7/aktivitetskalender-kreds-7/
https://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/kurser-og-arrangementer/kursusreolen/


Hvis I har nogle forslag til hvordan jeg kan formidle de planlagte kurser, så vi sikre os 

at de bliver til noget, så vil jeg meget gerne kontaktes af jer. 
 

Jeg vil gerne i min årsberetning takke alle foreninger, som gang på gang har mod på at 

stille jeres lokaler til rådighed, så det er muligt at alle disse forskellige kurser kan blive 

afholdt. 
 

Med venlig hilsen 

Charlotte Bak 
Kursuskoordinator Kreds 7 

Tlf. 30205658 

Mail: kreds7kursus@gmail.com 

mailto:kreds7kursus@gmail.com

