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JAGTHUNDEINSTRUKTØRUDDANNELSEN 
I DANMARKS JÆGERFORBUND INDEHOLDER TRE MODULER

JAGTHUNDEINSTRUKTØR
del 1. teoretisk del
Formålet er at give hundeførere et  
teoretisk kendskab til, hvordan hunden 
lærer, adfærd og hvilke læringsformer, 
der indgår i jagthundens uddannelse.

JAGTHUNDEINSTRUKTØR
del 2. faglig del
Kurset gør jagthundeinstruktøren i stand 
til at undervise og vejlede hundeførere. 
Ved uddannelsens afslutning skal jagt-
hundeinstruktøren kunne planlægge og 
gennemføre kurser for hundeførere med 
henblik på at gøre dem i stand til at ud-
danne en effektiv jagthund. Ved uddan-
nelsens afslutning skal hundeinstruktøren 
kunne planlægge og gennemføre kurser 
for hundeførere med henblik på at gøre 
dem i stand til at uddanne en egnet 
apporterende jagthund.

EFTERUDDANNELSE AF JAGTHUNDEINSTRUKTØRER
TEORETISK DEL & PRAKTISK DEL

Præcis som med hunden, så er det vig-
tigt at vedligeholde og opdatere uddan-
nelsen. Jagtforeningerne kan selv nemt 
arrangere efteruddannelse. Der opfor-
dres til, at man samarbejder med andre 
foreninger, så økonomien bliver bedre og 
nye bekendtskaber etableres. 
Foreningen tager fat i den forbunds- 
instruktør, der er tilknyttet området, 
hvorefter det praktiske planlægges i 
fællesskab. Enkelt og simpelt.

DEN TEORETISKE DEL
Kurset tager udgangspunkt i hoveduddan-
nelsens del 1 med gennemgang af lærings-
former, adfærd, adfærdsbiologi og uddan-
nelsesprincipper.

DEN PRAKTISKE DEL
Her tages udgangspunkt i hoveduddannel-
sens del 2, hvor der fokuseres på arbejdet 
på træningspladserne. Der arbejdes især 
med at få omsat teori til praksis. Altså fra 
hvorfor til hvordan.

Emner som problemløsning, adfærdskæd-
ning, uddannelsesplanlægning m.m. disku-
teres i grupper og afprøves i praksis.

Efteruddannelserne varetages  
af forbundsinstruktørerne.

FORMIDLINGSKURSUS/ 
INSTRUKTIONSTEKNIK
Her stilles skarpt på kursisternes evne og 
forståelse for, hvordan formidling, instruk-
tion og praktisk indlæring planlægges og 
gennemføres. På kurserne arbejdes der med 
undervisning i praksis, så alle kursister prø- 
ver at undervise, modtage feedback og give 
feedback. Et af disse kurser er obligatorisk 
for gennemførelse af jagthundeuddannel-
sen. (Ifm. uddannelsen til Riffelinstruktør er 
kurset Instruktionsteknik obligatorisk).



TILVALGSMODULER

Tilvalgsmoduler er et nyt tilbud til jagtforeningerne 
i Danmarks Jægerforbund. 

Her stilles skarpt på bestemte emner, som kan være til gavn i arbejdet  
på træningspladserne. 

Der vil løbende kommer flere moduler til.

GRUNDFÆRDIGHEDER
Fundamentet man bygger al sin træning 
på. Færdigheder som mange hundeførere 
ikke tror, at man skal træne, når først 
hunden har lært dem. 

De uundværlige øvelser. 

4 timer med teori og praktiske øvelser.

FORSTÅ DIN HUND – ROVDYRET
Mange hunde er udfordret med over-
stimulering og misforstået kærlighed. 

En del af dette skyldes den måde, som vi 
ser hunden på. Hunden er et rovdyr, og 
rovdyret bør aktiveres og stimuleres. 

Dette modul tager udgangspunkt i 
hundens adfærdsbiologi og forskellige 
anskuelser af hunden.

3-4 timers foredrag med dialog 
i plenum.

HVALPEMOTIVATION
Hvad er hvalpemotivation egentlig? 

Hund og førerforhold, hundens udvik-
lingsfaser og indlæring er bare nogle af 
de emner, som vi arbejder med på dette 
modul.

4 timer med teori og praktiske øvelser.

NYT

TILVALGSMODULER VARETAGES  
AF FORBUNDSINSTRUKTØRERNE
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UDDANNELSERNE FOR JAGTHUNDENE

JAGTHUNDE- 
INSTRUKTØR 
UDDANNELSEN

del 1. teoretisk del

2 døgn

Pris 2.200 kr.
pr. person
inkl. forplejning

JAGTHUNDE- 
INSTRUKTØR 
UDDANNELSEN

del 2. praktisk del

2 døgn

Pris 2.200 kr.
pr. person
inkl. forplejning

FORMIDLINGS-
KURSUS

eller

INSTRUKTIONS-
TEKNIK

1 døgn

Pris 1.100 kr.
pr. person
inkl. forplejning

OBLIGATORISK

Der tages forbehold for prisændringer.  
Der er mulighed for at søge refusion på uddannelserne via din kommune eller DJ’s puljer.
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UDDANNELSERNE FOR JAGTHUNDENE

EFTERUDDANNELSE

teoretisk eller 
praktisk forløb 

1 døgn

Pris pr. hold 6.000 kr.
ekskl. forplejning

Priseksempel: 
kr. 6.000 /12 deltagere = 
500 kr pr. deltager

max. 16 deltagere

TILVALGSMODULER

HVALPEMOTIVATION

3-4 timer

GRUNDFÆRDIGHEDER

3-4 timer

FORSTÅ DIN HUND
– ROVDYRET 

3-4 timer

Pris pr. modul er 4.500 kr.  
Dog kan man bestille 2 moduler til en hel dag  
for 6.000 kr. ekskl. forplejning. 
Foreninger opfordres til at afholde efter- 
uddannelse eller tilvalgsmoduler i fællesskab.



FORBUNDSINSTRUKTØR (FBI) 
- den lokale støtte i hundearbejdet

En af opgaverne for FBI’erne er at arbejde 
for, at instruktører og jagtforeninger 
lærer andre instruktører og jagtforeninger 
at kende (netværke). Forestil dig, at 
jagtforening A går og tumler med et 
hvalpemotivationshold. Kursisterne falder 
måske fra, eller man mangler inspiration 
og generelt ønsker hjælp. FBI’en kender 
til jagtforening B, som har til huse i en 
by i nærheden af jagtforening A, hvor de 
har fantastisk godt fat i hvalpemotivation. 
Kontakt skabes, og erfaring og viden 
udveksles. Hvem ved, måske følger der 
også nye bekendtskaber med. 

Efteruddannelserne af jagthunde-
instruktørerne er også FBI’ernes opgave. 
Efteruddannelserne er nu opdelt i 1 
dag med teori og 1 dag med praksis. 
Jagtforeningen kan på den måde vælge 
den efteruddannelse, der er mest 
aktuel at blive opdateret på. Her er 
der også en enestående mulighed for at 
efteruddannelsen holdes inden for egen 
jagtforening, eller at flere jagtforeninger 
går sammen om dagen. Opfordringen 

er, at man går sammen, så man skaber 
eller styrker netværket med andre. 
Jagtforeningen eller jagtforeningerne 
aftaler alt det praktiske med deres 
lokale FBI, og står selv for forplejning. 
Det skaber en meget fleksibel løsning. 
Der skal med et endagsforløb heller ikke 
afsættes en hel weekend, hvilket af og 
til kan knibe i en ellers travlt optaget 
kalender. Det skal nævnes, at man først 
har færdiggjort sin efteruddannelse, når 
både den praktiske og den teoretiske 
del er gennemført. Dette registreres i 
medlemssystemet.

Bestil et tilvalgsmodul hos den lokale 
FBI. Et tilvalgsmodul kan afholdes på 3  –  4 
timer, hvilket gør det nemt at passe ind 
en aften på en hverdag eller en formiddag 
i en weekend. Man er også velkommen 
til at bestille 2 tilvalgsmoduler, så man 
f.eks. afholder 1 om formiddagen og 1 over 
middag (husk foder og vand til din FBI). 
Der er pt. 3 tilvalgsmoduler, og flere  
vil blive udarbejdet efter ønsker fra 
medlemmerne og jagtforeningerne. 



KONTAKT 
FORBUNDSINSTRUKTØRERNE

SÅDAN FINDER DU DIN NÆRMESTE FORBUNDSINSTRUKTØR 
I DANMARKS JÆGERFORBUND:

1. Gå ind på vores hjemmeside www.jaegerforbundet.dk

2. Klik på fanen HUND

3.  Klik på FORBUNDSINSTRUKTØR under menupunktet KONTAKT

DIREKTE LINK:  
www.jaegerforbundet.dk/hund/kontakt/forbundsinstruktorer-jagthund/



Danmarks Jægerforbund | Molsvej 34 | 8410 Rønde | Telefon +45 88 88 75 00

SE MERE OM JAGTHUNDEOMRÅDET I  
DANMARKS JÆGERFORBUND PÅ  
WWW.JAEGERFORBUNDET.DK 

UNDER FANEN HUND

DU KAN ALTID KONTAKTE  
JAGTHUNDEKONSULENT
Ove Dam Hedegaard
88 88 75 04 
odh@jaegerne.dk 


