
Til jagttegnskursuslærere på ERFA-møde 2021

Materialer til jagttegnsundervisning

Vi har her samlet en oversigt over hvordan vi kan understøtte dig 
i forbindelse med din jagttegnsundervisning.

Når du er jagttegnskursuslærer og benytter jægerforbundets 
materialer i din undervisning, får du hvert år et gratis lovhæfte. 
Når bogen Jagttegn opdateres, er det også muligt gratis at få 
et nyt eksemplar. Alt du skal gøre er at lade dig registrere som 
DJ-jagttegnskursuslærer i vores system. 

Som DJ-jagttegnskursuslærer har du adgang til en lang række 
materialer til jagttegnsundervisningen, som følger bogen:  
PowerPoints, Quiz & Byt kort, DJ-eopardy, tegninger, temanumre 
fra Jæger og case-øvelser). Du finder det 
på ’Tillidsmandsnettet’. Klik dig ind på 
hjemmesiden her (login påkrævet når du 
klikker dig ind).

Vi hjælper dig altid gerne med at blive 
korrekt registreret i DJ’s medlemssystem, 
så du opnår den særlige adgang. 

På www.jagtproeven.dk finder du hele 
vores testunivers. Alt indhold opda-
teres løbende af jagtfagligt personale 
og skarpe jagttegnskursuslærere. På 
jagtproeven.dk 
finder du også 
bogen Jagttegn i 
beriget Ipaper-ver-
sion, Jagttegn som 

lydbog, et hav af undervisningsfilm og et 
oversigtskort med jagttegnsundervisning, 
som vi gerne vil have dig med på.  

På jægerforbundets medlemsside laver 
vi online jagttegnslektioner, som du kan 
benytte til at supplere din undervisning. 

Rabat på alle køb 

I netbutikken hos vores samarbejdspart-
ner SEGES kan du blive oprettet og få op 
til 15 % rabat på alle køb. Det er også her, 
dine aspiranter kan bestille deres materi-
aler. Du kan vælge at give rabatten videre 
til dine aspiranterne. De kan opnå en 
besparelse på 10 %. 

kortlink.dk/2bgwe

kortlink.dk/2bgwp

kortlink.dk/2bgws

kortlink.dk/2bknm

kortlink.dk/2bgwu

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/bliv-medlem/log-ind/?requestedUrl=/medlemsnettet/tillidsmandsnet/jagttegnskursuslaerer/
https://www.jagtproeven.dk/
https://www.jagtproeven.dk/bliv-jaeger/jagttegnskursus/find-en-underviser.aspx
https://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/online-jagttegns-lektioner/
https://netbutikken.seges.dk/index.php/jagt/jagttegnsmaterialer.html


Wildcards og afstandsfigurer

Nyhedsbreve

De nyeste Wildcards har fået mange roser 
med på vejen fra både jagttegnskursuslæ-
rere og aspiranter. De er supergode til at 
strukturer aktiv undervisning, som fører 
til varig læring og viden hos de nye jæge-
re. Find dem i netbutikken hos SEGES. 

Afstandsfigurer 

Til træning af afstandsbedømmelse har du brug for mindst et 
sæt figurer. Du kan finde dem her i DJ’s netbutik. Jeg vil klart 
anbefale dem i aluminium, da de holder bedst.

Hos Danmarks Jægerforbund tilbyder vi to nyhedsbreve mål-
rettet jagttegnskursuslærere. Det ene er et åbent nyhedsbrev 
om jagttegnsundervisning, som alle kan melde sig på. Det 
andet er et lukket nyhedsbrev, som kun er for de mere end 350 
jagttegnskursuslærere, der er organiseret i jægerforbundet. 

Kontakt mig gerne, når du ønsker at komme med på nyheds-
brevene, eller klik dig ind HER for at se alle nyhedsbreve fra 
Danmarks Jægerforbund.
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kortlink.dk/2bgxc

kortlink.dk/2bgxd

kortlink.dk/2bgxe

https://netbutikken.seges.dk/index.php/jagt/jagttegnsmaterialer/wildcards-kort-til-vildtkending.html
https://dj.bordingcentral.dk/da/items/grid/3300/1/jagttegnsmat
https://jaegerne.peytzmail.com/nyheder/nyhedsbreve/tilmelding


Kursistmapper

Når du ønsker at bestille kursistmapper 
til dine aspiranter, kan du gøre det direkte 
i receptionen hos jægerforbundet. Skriv 
til Naja på ndr@jaegerne.dk eller ring på 
hovednummeret 88 88 75 00. Bestillingen 
findes også HER på hjemmesiden.

Meld dine aspiranter ind i Danmarks Jægerforbund 

Når dine aspiranter er i gang med at tage jagttegn, kan de blive 
gratis medlem af jægerforbundet i 12 måneder. De modtager 
Jæger lige i postkassen og har her en god mulighed for at 
dykke ned i jagtens mange facetter. Derved får de meget større 
sandsynlighed for at komme videre til 
skydeprøverne og udvikle sig til at blive 
den jæger, de drømmer om. De kan blive 
meldt ind direkte på hjemmesiden, og 
alternativt hjælper jeg dig gerne med 
at få dine aspiranter oprettet hos mine 
kollegaer i medlemsservice. 

Der er helt sikkert også nogle nyheds- 
breve, som vil interessere aspiranterne, og 
mon ikke de også synes at Jæger-app’en 
har en masse fede features.    

JAGTENS 
FÆLLESSKAB

Bliv en del af…

VI VIL GERNE HJÆLPE DIG PÅ VEJ
Først og fremmest ønsker vi dig held og lykke med  
jagtprøven og de efterfølgende skydeprøver.

For en jagttegnsaspirant eller nyjæger opstår der ofte 
mange spørgsmål.

Når du er medlem af Danmarks Jægerforbund, står vi klar 
til at hjælpe dig med råd og vejledning.

Du bliver en del af et fællesskab, som kæmper jagtens og 
naturens sag, og vi glæder os til at bidrage til din jagtfag-
lige udvikling.

Læs mere i vores univers for jagttegnsaspiranter og 
nyjægere ved at følge linket:

jaegerforbundet.dk/blivjaeger 

Kontakt:
Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34 
8410 Rønde
Tlf. +45 88 88 75 00
post@jaegerne.dk
www.jaegerforbundet.dk

Sociale medier:

danmarks_jaegerforbund

jaegerforbundet

jaegerne

jaegerforbundetdkofficiel

Link til indmeldelse:
jaegerforbundet.dk/blivmedlem

JAGTENS 

VERDE
N

Bliv en del af…

JAGTTEGNSKURSIST

kortlink.dk/2bkp6

kortlink.dk/27nxq

kortlink.dk/2bkw2

https://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/tillidsmandsnet/jagttegnskursuslaerer/bestilling-af-kursistmapper/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/appen-jaeger/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/bliv-medlem/


Kurser og ERFA-møder 

Spørg mig om alt med jagttegnsundervisning 

Frivillig jagtprøve

Jægerforbundet laver særlige jagt- og undervisningsfaglige 
efteruddannelseskurser for jagttegnskursuslærere. Kurserne 
indeholder overnatning på Kalø og er rigtig gode til at skabe 
netværk. 

Hvert år afholder vi gratis disse ERFA- 
møder over hele landet. Vi mødes og 
drøfter relevante emner inden for  
jagttegnsundervisning. 

Du finder det hele på hjemmesiden her. 

Kig desuden ind forbi jægerforbundets 
gratis lederuddannelse, som kan være 
med til at klæde dig endnu bedre på til 
undervisning og formidling af jagt. 

Hvis du gerne vil sørge for at dine aspiranter er godt forberedt 
til jagtprøven og vil forøge deres chance for at bestå i første for-
søg, er den frivillige jagtprøve en god hjælp. Den frivillige jagt-
prøve er en tro kopi af den obligatoriske jagtprøve, og den giver 
aspiranten mulighed for at teste sine 
færdigheder, før det virkelig gælder. 
Læs mere om den frivillig jagtprøve 
og del den gode mulighed med dine 
aspiranter.

Har du spørgsmål til jagttegnsundervisning, spørgsmål til tilmelding hos Miljøstyrelsen eller 
bare gerne vil vende et par ideer, så er jeg altid interesseret i at høre fra dig. 

Fang mig på tlf. 27 80 28 57 eller mail jsm@jaegerne.dk 

Knæk & bræk med dit virke som jagttegnskursuslærer. 

Med venlig hilsen 
Jes Mikkelsen

Molsvej 34 • 8410 Rønde • Tlf. 88 88 75 00

kortlink.dk/2bgxs

kortlink.dk/wvak

kortlink.dk/246va

https://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/instruktor-uddannelserne/jagttegnskursuslaerere/
https://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/uddannelser/dj-s-lederuddannelse/
https://www.jaegerforbundet.dk/jagt/bliv-jaeger/tag-jagttegn/den-frivillige-jagtprove/



