
 

 
 
 
Beretning 2021 – Uddannelses & web koordinator 
Henrik Kragh 

 
WEB koordinator: 
Vi har i 2021 holdt et møde i WEB afdelingen. Dette var på min opfordring. Der er en del 
medlemmer, som udtrykker utilfredshed med vores hjemmeside ordning med WEXO. 
Systemet er alt for vanskeligt at anvende, hvis man ikke er IT kyndig. Jeg har overfor 
administration udtrykt meget stor utilfredshed omkring WEXO, det har været umuligt at få 
en ordentlig support, da denne kun har været tilgængelig pr. mail. Det er enormt svært at 
agere på denne måde. Sidder man låst i et problem, er det rart at kunne have en person i 
telefonen, som kan guide brugeren. Det kan ikke lade sig gøre i den nuværende form. Vi 
er blevet lovet nogle bedre instruktioner og der påtænkes at lave nogle youtube videoer 
for at hjælpe os videre. 
Disse issues er sat i spil ved et teams møde den 23. november 2021. Vi har endnu ikke hørt 
noget, endsige fået et referat for mødet.  
 
Der har været flere jagtforeninger som har kontaktet mig for hjælp. Jeg har desværre 
måttet sige fra, da dette ikke anses for at være en del af WEB koordinator rollen. 
 
Vores facebook side tæller i skrivende stund 1623 medlemmer – der er plads til flere – 

KOMBARDO  
Siden er i år igen brugt forholdsvis flittigt. Flere har fået øje på, at det er en god idé at 
”reklamere” for arrangementer som afholdes i kreds 1. Vi kan stærkt opfordre vores 
koordinatorer, til at anvende siden. Hvorfor ikke dele de arrangementer i holder? Flere af 
koordinatorerne bruger  
”foreningsmeddelelser” fra DJ Hjemmeside.  
Når disse er oprettet der, er det bare at dele dem i vores gruppe.  
Er man ikke selv komfortable med at gøre dette,  
yder WEB koordinatoren meget gerne hjælp. Bare sig til. 
 
Mange kontakter mig, for at høre hvor man kan  
træne skydning. På kredsens hjemmeside kan man finde  
et link til 
Riffel – hagl- og buebaner. 
 
Se mere her: 
 
Riffel ‐ hagl og buebaner ‐ Danmarks Jægerforbund (jaegerforbundet.dk) 



 

 
 
 
 
 
I 2021 har vi ikke haft mange opslag på kredsens nyhedsside – der er ganske enkelt ikke 
kommet noget ind. 
 
Nyheder distribueret via hjemmeside 2021: 
 

 
 
  

 



 

Uddannelseskoordinator: 
 
2021 har endnu engang været et år ramt af Corona restriktioner. Mødeaktiviteten har 
været lav, dog har vi selvfølgelig kunnet mødes på Teams. 
 
Flg. dage har vi haft møde: 
Uddannelsesudvalget: 
20.01.2021 
25.10.2021 
 
Dette arbejder vi med: 
DJ Lederuddannelse – ledelse af frivillige 

DJ Leder – evaluering af deltagelse samt undervisningsform/flow 
Der lægges op til, at samle moduler til internat afholdelse. Det fornemmes, at 
det kan være ”fristende” for deltagere at tage flere af de mindre moduler 
over en weekend. Dette er igangsat til 2022 
 
 

Strategi - "God jagt i generationer" 
Uddannelsesudvalget mødes i det nye år til ”Strategi seminar” – hvordan anvendes den 
nye strategi i forhold til Livslang læring og uddannelse? 
 
Arbejdsgruppe vedr. riffel- og flugtskydningsinstruktør uddannelse. 
26.01.2021 
12.08.2021 
14.12.2021 
 
 
Der arbejdes med at styrke og forbedre vores instruktør uddannelser. 
Når udvalget har færdiggjort sit arbejde, skal indstilling behandles i Uddannelsesudvalg og 
HB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oversigt kurser og foredrag 2021 - kreds 1 
    

Kursusnavn Dato Sted Antal 
deltagere 

ERFA Jagttegnskursuslærere  26.6.2021 Støvring 19 
Vildtsygdomme og hygiejne 7.9.2021 Sæby 23 
Vildtsygdomme og hygiejne 22.11.2021 Aabybro 26 
Sommercamp Nordjylland 30.6.-2.7.2021 Skørping 21 
Instruktionsteknik 17.4.2021 Brønderslev 10 
Skydeleder, riffel 30.4.2021 Brønderslev 10 
Riffelinstruktør, faglig del  1.-2.5.2021 Brønderslev 10 
Flugtskydningsinstruktør 8.-9.5.2021 Brønderslev 10 
Flugtskydningsinstruktør 22.-23.5.2021 Brønderslev 10 
Genladning, Brasholt 19.6.2021 Hjørring 13 
Genladning, Nibe 28.8.2021 Nibe 9 
Skydeleder, riffel 10.9.2021 Brønderslev 9 
Riffelinstruktør, faglig del  11.-12.9.2021 Brønderslev 8 
Flugtskydningsinstruktør 4.-5.12.2021 Aars 10 
        
Foredrag:       
Sikkerhed under riffeljagt og blyfri 
ammunition 

6.10.2021 Frederikshavn 50 

 
 
 
Kommende events 2022: 
Instruktionsteknik   15.  januar 2022 
Instruktionsteknik   29. januar 2022 
 
Reguleringskursus - 2 dages  22. januar 2022 
 
Flugtskydningsinstruktør  12. marts 2022 
Flugtskydningsinstruktør  26. marts 2022 
 
Genladning (3 - booket) 
Skydeleder/riffelinstruktør – kursus 8/9/10 april 2022 
Mårhunde information (ej booket) 
Leder uddannelsen (datoer skal findes sammen med administration)  
Vildtsygdomme og hygiejne (ej booket) 
 
 
 



 

DJ leder uddannelsen 
DJ leder uddannelse kører stadig på højtryk. Der er flere kurser 
undervejs. Læs mere på hjemmesiden! 
 
Scroll ned på hjemmesiden for at se og tilmelde dig relevante kurser. 
 
#God jagt i generationer 
 
Knæk og Bræk 
 
 
Henrik Kragh 
Uddannelses og WEB koordinator. 
 


