
Danmarks Jægerforbund
Jagthundeinstruktør-uddannelsen



Jagthundeinstruktør-uddannelsen - del 1 og 2 

FORMÅL

Formålet med kurset er at gøre jagthundeinstruktøren 
i stand til at undervise og vejlede hundeførere i 
jagtforeningerne.



Mål for den samlede jagthundeinstruktør-uddannelse. 

• Ved uddannelsens afslutning skal hundeinstruktøren kunne planlægge 
og gennemføre kurser for hundeførere med henblik på at gøre dem i 
stand til at uddanne en egnet apporterende jagthund. 

• Kursets primære fokus er uddannelsen af jagthunden, så jagt kan 
foregå på en lovmæssig forsvarlig måde 

- og efter Danmarks Jægerforbunds etiske anbefalinger.



Hundeinstruktøren skal efter endt uddannelse besidde 
følgende kompetencer:

• Have kendskab til og forståelse for, 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 hundehjernens opbygning. 

• Have kendskab til og forståelse for hundens medfødte drivkraft og 
motivation kontra drifter og instinkter.

• Kunne anvende relevante pædagogiske metoder og teoretisk viden 
med henblik på undervisning af hundeførere og træningshold.



• Gennem en racespecifik viden at kunne vejlede i forhold til 
hundeførerens valg af jagthund.

• Kunne opsætte mål for jagthundens uddannelse i samråd 
med jagthundeføreren. 

• Kunne tilføre hundeføreren en teoretisk og praktisk viden, 
der gør hundeføreren i stand til at træne sin jagthund 
hjemme.

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



Kriterie:

Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kursisten ved uddannelsens 
afslutning:

• kan udvælge og gennemføre en relevant lektion, og i denne 
demonstrere kendskab til og forståelse for metoder og principper i 
positiv indlæring.

• samlet set bedømmes med et tilfredsstillende resultat.



Kontrol

I forbindelse med kurset gennemføres løbende kontrol og evaluering 
ved hjælp af dialog mellem underviser og kursister. 

Der vil løbende være lagt op til refleksion i grupper, hvor deltagelse 
og engagement vil indgå i den samlede bedømmelse af 
jagthundeinstruktør-uddannelsen. 


