
 

 
 
Beretning 2020 – Uddannelses & web koordinator 
Henrik Kragh 
 

WEB koordinator: 
I det forgangne år ikke holdt møder for web koordinatorer. Corona har gjort, at det er 
besværligt at mødes fysisk. 
 
Nyheder vi har bragt på kredsens egen side: 
September 2020 - 
Træningscenter for gravsøgende hunde 
 
Oktober 2020 –  
Rævejagt og gravgående hunde 
Opfordring til kron- og dåvildtjægere. 
 
December 2020 - 
Udsættelse af Årsmøder Kreds 1 
 
En del af web koordinatoren rolle er også at vedligeholde vores DJ Kreds 1 side på 
facebook. Her har vi lbn. 2020 – 2021 fået mange nye medlemmer. 
Siden bruges fortrinsvis til at videreformidle kredsens nyheder, samt oplysning om 
aktivitet, og landsdækkende nyheder bragt af forbundet, som vi ser som væsentligt 
interessante lokalt i kreds 1 
 

Uddannelseskoordinator: 
 
Alle møder i Uddannelsesudvalget har indtil nu været afholdt som Teams møder. Corona giver 
også her store udfordringer omkring fysisk fremtræden. Vi har alligevel formået at holde gang i 
processen.  
I 2020 tabte forbundet nogle af vores instruktør uddannelser. Det betød at der blev arbejdet 
hårdt for at få lov at bevare mulighed for at uddanne instruktører i DJ. 
Det er lykkedes os. Så derfor kan vi stadig uddanne instruktører, som kan udføre deres arbejde 
under Naturstyrelsens regler/forudsætninger, samt udstyre vores instruktører med den 
kompetence og dygtighed som forudsættes. 
 
Modgangen har lært os, at vi må blive bedre, og forsøge at udbygge vores uddannelser, så vi i 
fremtiden står stærkere i forhold til udbudsmateriale. HB har besluttet at der skal arbejdes med 
dette, og der er derfor lavet et ”udvalg” under uddannelsesvalget, som har til opgave at skabe 
basis for efteruddannelse og styrke instruktører. 
Medlemmerne i udvalget kommer fra Riffeludvalget, flugtskydningsudvalget, bueskytteudvalget, 
uddannelsesudvalget samt interne medarbejdere fra DJ Administration. 
 
En opgave jeg ser meget frem til at arbejde med! 



 

 
Kurser i 2020: 
Genladning 
Vildtsygdomme og hygiejne 
 
Der har i 2020 været planlagt flere kurser, som desværre er aflyst eller flyttet til 
2021: 
Mårhunde regulerings kursus 
Flugtskydningskursus 
Skydelederkursus riffel 
Riffelinstruktør 
Instruktionsteknik 
Genladningskursus 
Vildsygdomme og Hygiejne kursus 
 
Grundet det nye udbudsmateriale fra EU, er der sat nye krav til DJ omkring 
instruktøruddannelserne. Det betyder bl.a. at der på det enkelte kursus blot må være 10 
personer pr. 1 underviser. 
Vi forventer derfor, at vi må lave flere kurser i 2021. Og vi vil gerne opfordre til, at de 
foreninger som har baner, som kan anvendes til undervisning, henvender sig til undertegnede. Vi 
er netop nu, i gang med at afsøge mulighederne for efteråret. 
 
Især disse – søger vi ”tovholdere” til! 
Riffelinstruktør 
Flugtskydning instruktør 
Hunde instruktør 
 
KOM FRISK! 
 
DJ leder uddannelsen 
DJ leder uddannelse kører stadig på højtryk. Der er flere kurser undervejs. Læs mere på 
hjemmesiden! 
 
Og hør hvordan Jeanet Fraser, Hoven Jagtforening har oplevet det at være på DJ Leder kursus! 
 
Mere Jagt – Mere Natur 
 

Sammen er vi stærkere! 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Kragh 
Uddannelses og WEB koordinator. 
 


