
   
 

 

Årsberetning 2021 
Kursuskoordinator 

 
Der blev i 2021 afholdt 19 kurser mere end i 2020; 36 i alt. 

 
Som det fremgår af nedenstående tabel, så har fordelingen været følgende: 

 

Skydeleder, riffel 5 stk. 

Riffelinstruktør, faglig del 6 stk. 

Instruktionsteknik 6 stk. 

Flugtskydningsinstruktør 5 stk. 

Jagthundeinstruktør, teoretiske del 1 stk. 

Jagthundeinstruktør, praktiske del 1 stk. 

Efterudd. Jagthundeinstruktør, teoretiske del 1 stk. 

Efterudd. Jagthundeinstruktør, praktiske del 1 stk. 

Reguleringskursus 1 stk. 

Vildtsygdomme og hygiejne 6 stk. 

Udsætningskursus 1 stk. 

Genladning 1 stk. 

ERFA-møde for jagttegnskursuslærer 2 stk. 

Sommercamp 1 stk. 

 

I 2021 var der, som antallet af afholdte kurser også viser, efterspørgsel på kurser. Der 
var i alt 480 deltagere fordelt på kurserne. 
 

Ovenstående oversigt, kan sagtens indeholde flere kurser, da jeg ikke har fået registre-
ring om de kurser, som I foreninger selv har lavet aftale med kursusafdelingen om. 

Skulle I ønske, at der sker reklame for jeres kurser på kredsens hjemmeside, så send 
endelig oplysningerne til mig eller web-masteren for kredsen, så skal det nok blive lagt 
op. 

 
Samarbejdet med kursuskoordinatoren i Kreds 6 John Vinsbøl fungerer stadig rigtig 

godt, vi forsøger via samarbejdet at få fyldt holdene op med deltagere og spredt kur-
serne over hele Sjælland, så de ikke bliver aflyst. Vi forsøger samtidigt at placere disse 
kurser så tæt på hinandens grænser, så I ikke skal køre alt forlangt for at deltage. 

 
Husk det er stadig muligt at tage DJ’s lederuddannelse, som jo er en gratis uddannelse 

for os medlemmer. 
 

Du kan finde meget mere information her 
 
Jeg vil gerne slutte min årsberetning af med at takke alle foreninger, som gang på 

gang stiller jeres lokaler og medlemmer til rådighed, så det er muligt at alle disse for-
skellige kurser kan blive afholdt, tusind tak for hjælpen. 

 
Med venlig hilsen 
Charlotte Bak 

Kursuskoordinator Kreds 7 
Tlf. 30205658 

Mail: kreds7kursus@gmail.com 


