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Uddannelsesudvalget har arbejdet på at korte instruktørkurserne og sikre at de kan 
holde konkurrencen i forhold til andre udbud. Derfor kan man nu gennemføre en 
instruktøruddannelse på 2 dage i forhold til tidligere 2 hele dage og et aftenkursus.  
 
Merit for modulet instruktionsteknik. 
Nu kan du få merit, hvis du opfylder kursets formelle krav. Ansøger 
skal bevidne at have gennemført uddannelse på et niveau, der kan sidestilles med 
kompetenceniveauet for Jægerforbundets kursus i Instruktionsteknik 
Læs om indholdet på Instruktionsteknik her http://www.jaegerforbundet.dk/det-sker- i- 
dj/instruktoruddannelserne/instruktionsteknik/ 
 
Merit kan komme på tale hvis du gennem: 
 
Forsvaret:  
Har gennemført ’Uddannelse som instruktør’ i det danske Forsvar, og derved kan 
fremvise uddannelsesbevis som befalingsmand af minimum rang som sergent. 
 
Offentlig godkendt uddannelse: 
Har gennemført en akkrediteret uddannelse i Danmark, hvis hovedformål er 
undervisning og hvor didaktik, undervisningsteknik og undervisningspædagogik er 
bærende elementer. Eksempelvis vil folkeskolelærere, voksenundervisere og 
ansøgere med pædagogikum kunne opnå merit. 
 
Der findes ikke en komplet liste over meritgivende uddannelser under dette punkt, da 
uddannelsestilbuddene i Danmark er meget varieret. Ansøger kan rette henvendelse til 
kursusadministrationen i DJ for yderligere informationer. 
 
Realkompetencevurdering: 
Opnår en godkendt realkompetencevurdering. Har ansøger ikke en formel  
meritgivende uddannelse, men har alligevel en lang erfaring med undervisning af 
voksne, kan der i særlige tilfælde gives merit på baggrund af en realkompetence-
vurdering. Spejderledere, trænere og andre lignende frivillige ledere vil kunne ansøge 
om realkompetencevurdering. 
 
Flere oplysninger kan hentes under DJs side om instruktionsteknik. 
Spørgsmål angående merit, kontakt uddannelsesleder Jes Mikkelsen på 
jsm@jaegerne.dk 
 

 

 
 



I 2017 er man gået sammen med Kreds2 i forhold til afvikling af 
riffelinstruktøruddannelse. For at oprette hold skal der være 16 deltagere, og de 
forholdsvis få henvendelser som har været, er blevet henvist til kreds 2 som har opsat 
tilmelding til et hold.  
 
Det samme har gjort sig gældende i forhold til flugtskydningsinstruktørkursus. Her har 
der også været stille med tilbagemeldingerne på behov.  Derfor er der i foråret 2017 
alene planlagt ét flugtskydningsinstruktørkursus som blev afviklet i Mou den 22. og 23. 
april. 
 
 
Den ny tillidsmandsuddannelse blev testet i 2017 og kører i udvidet form i 2018. De 
første intromoduler er slået op i maj og de næstkommende internatkurser som 
omhandler organisation og naturforvaltning er også udbudt. Uddannelsen er opbygget 
af moduler og skal give indblik i de grundlæggende ting i Danmarks Jægerforbund, 
men også mere målrettede emner. Kurserne er gratis og med stor faglig indhold. Det 
forventes at der er stor tilslutning til kurserne. Målgruppen er: 
Hovedbestyrelsesmedlemmer, Hovedbestyrelses suppleanter, kredsformænd, 
kredsbestyrelsesmedlemmer, Jægerrådsformænd, Jægerrådsbestyrelsesmedlemmer, 
jagtforeningsformænd og udvalgsformænd. 
 
Lokalt har der været afholdt en række kurser. Her især hygiejne kurser, transportkurser 
og genladningskurser. De lokale kurser slås tit op via de sociale medier via 
foreningerne, og der er stor søgning til disse. Derfor opfordres foreningerne også til at 
fortsætte den gode vej med de lokale kurser.  
 
Der har været arbejdet intenst sammen med riffelkoordinatoren om afvikling af 
riffelinstruktørkursus i 2018, men det er uhyre svært at få baner som enten er godkendt 
til 2 dage i træk (weekendkursus) Eller som er ledige. Dette fordi forsvarets baner er 
overbookede.  
 
Der er allerede afviklet et flugtskydningsinstruktørkursus i 2018 og et mere på vej i  
Hjallerup den 12. og 13. maj. 
Tillidsmandskurser/organisationskursus i maj/april og juni - se under DJ Det Sker og 
kom bare med på banen, det er spændende, lærerigt og utrolig socialt.  
 
Mere info på en topfin opdateret side findes også på Jægerforbundets hjemmeside 
under menuen: Det sker. 
 
 
Venlig hilsen og på gensyn i 2018 
Grethe Jakobsen  
Uddannelseskoordinator 
 
 


