
Præsentation



- Klejnsmed, iværksætter, konsulent

- Jæger siden 2004 (medlem af DJ)

- Hund hele livet

- Bulldogs, boxer, spaniel, labrador

- Frivillig instruktør/træner i 8 år

- Foreningsbaggrund, Kredsbestyrelse, 
Jægerrådsformand, udvalg m.m.



- Forsvaret, reserveofficer, salgschef, sheik

- Jæger siden 1988

- Hund hele livet

- Gravgående, mellemschnauzer, labrador og 
nu springere, pt 4 i kennelen
Kennelmærke i DJR, West-End

- Sidder i bestyrelsen for DJR, har trænet hund 
i DCH, DKK og på tre forskellige pladser i FT 
Klubben, 



Præsentation
max. 30 sekunder!

• Navn og  hjemsted (forening)

• Hunderace

• Forventninger til kurset



Medlemsundersøgelse foretaget af DJ viser at 
39 % = 1 hund  /  17 % = 2-4 hunde  /  1 % = > 4 hunde

Jagtforeninger

Ca. 400

Instruktører ca. 800

Kursister årligt 
Anslået 20.000

Medlemmer med hund

57 % = ca. 45.000 hunde

Jagthundeområdet i DJ



Undervisningsform

Ca. 40 min teori

Ca. 20 min refleksion/dialog 
i grupper



Opvarmning



Fra Carl Tabel’s bog Jagthunden



Artikel fra et såkaldt ekspertpanel i et 
”hundeblad” fra februar 2011



Evidensbaseret viden og praktisk erfaring

Forskerne har leveret masser af viden om, hvordan hunden lærer 
bedst – og trygt. Det har skabt – og skaber stadig grobund for 
positive træningsmetoder på hundens præmisser. Vi ved mere om 
hunden, som individ, end nogensinde før. Den viden, samt egne 
praktiske erfaringer, er her omsat til undervisningsmateriale for 
jer - kommende instruktører.  

Så hvad ved vi egentligt? Hvordan bruger vi det i praksis?



MEN!

Kun med jeres aktive deltagelse, kan vi indføre 
mere effektive metoder til træningen og 
uddannelsen af jagthunden – på jagthundens 
præmisser.

Som instruktører skal I kende detaljerne, før I 
kan lære kursisterne helheden.



Dialog i gruppen

• Har du et klart billede af, hvilken retning 
vi skal med jagthundetræningen?

• Forklar, hvordan du ser fremtidens 
jagthundetræning om 5 år ? 

DEN RETTE VEJ


