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Kursuskoordinator 

 

 
Der er blevet afholdt hele 23 kurser i 2017.  

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

Effektiv jagthundetræning på hundens præmisser 1 stk. 

Skydeleder, riffel 1 stk. 

Riffelinstruktør, faglig del i samarbejde med Kreds 6 1 stk. 

Instruktionsteknik 2 stk. 

Flugtskydninginstruktør, faglig del 1 stk. 

Jagthundeinstruktør, faglig del 1 stk. 

Efteruddannelse jaghundeinstruktør 1 stk. 

Genladning 1 stk. 

Vildtsygdomme og hygiejne 8 stk. 

Erfamøde for jagttegnskursuslærere 1 stk. 

Bestyrelsesarbejde 1 stk. 

Forvaltning af hjortevildt og schweissarbejde 2 stk. 

Miljøgodkendelse af skydebaner 1 stk. 

Intro til tillidsmandsarbejde 1 stk. 

 
Derudover har der været planlagt 5 kurser, som begge blev aflyst grundet 

manglende tilmelding.  
Der kan sagtens i overstående oversigt være kurser, som jeg ikke har fået regi-

stret, eller som I foreninger selv har lavet aftale med kursusafdelingen om. 
 

Der har i uddannelsesudvalget blevet arbejdet med at få afkortet flugtskyd-
ningsinstruktøruddannelsen, så vi i DJ bliver konkurrencedygtig i forhold til an-

dre udbydere, hvilket betyder at vi i dag kan tage denne uddannelse på 2 dage. 

 
Derudover så har vi også arbejdet med muligheden for at få merit i forhold til 

Instruktionsteknik kurset, det kræver dog at man kan fremvise et bevis for, at 
man har gennemført en uddannelse på niveau med selvsamme kursus. 

Merit kan gives, hvis man har: 
• Gennemført ’Uddannelse som instruktør’ i det danske Forsvar, og derved 

kan fremvise uddannelsesbevis som befalingsmand af minimum rang som 
sergent. 

• Har gennemført en akkrediteret uddannelse i Danmark, hvis hovedformål 
er undervisning og hvor didaktik, undervisningsteknik og undervisnings-

pædagogik er bærende elementer.  
• En ikke formel meritgivende uddannelse, men har alligevel en lang erfa-

ring med undervisning af voksne, kan der i særlige tilfælde gives merit på 
baggrund af en realkompetencevurdering. 

Der kan læses mere omkring kravene her, og evt. spørgsmål kan stilles til Jes 

Mikkelsen på jsm@jaegerne.dk 

https://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/instruktoruddannelserne/instruktionsteknik/merit/
mailto:jsm@jaegerne.dk


Der er allerede på nuværende tidspunkt planlagt rigtig mange kurser i 2018, 
nogle i samarbejde med Kreds 6.  

• Skydeleder, Riffel – 16. marts 
o Præstø 

Tilmeldingsfrist den 4. marts 
• Riffelinstruktør, Faglig del – 17. og 18. marts 

o Præstø 

Tilmeldingsfrist den 4. marts 
• Instruktionsteknik – 24. marts 

o Køge Herfølge Jagtforening 
Tilmelding den 11. marts 

• Flugtskydningsinstruktør - den 7. og 8. april 
o Slagerup Jagtforening 

Der er få ledige pladser på dette kursus 
Tilmelding den 25. marts 

• Flugtskydningsinstruktør - den 14. og 15. april 
o Hagested – Gislinge Jagtforening 

Tilmelding den 2. april 
• Skydeleder, Riffel – 20. april 

o KSC – Københavns Skyttecenter 
Tilmeldingsfrist den 8. april 

• Riffelinstruktør – 21. og 22. april 

o KSC – Københavns Skyttecenter 
Tilmeldingsfrist den 8. april 

• Instruktionsteknik – 28. april 
o Præstø 

Tilmelding den 15. april 
• Jagthundeinstruktør, 1 del – 11. og 12. august 

o Køge Herfølge Jagtforening 
Tilmelding den 29. juli 

• Jagthundeinstruktør, del 2 – den 22. og 23. september 
o Køge Herfølge Jagtforening 

Tilmelding den 6. september 
• Skydeleder, Riffel – 28. september 

o KSC – Københavns Skyttecenter 
Tilmeldingsfrist den 16. september 

• Riffelinstruktør – 29. og 30. september 

o KSC – Københavns Skyttecenter 
Tilmeldingsfrist den 16. september 

 
Jeg vil gerne benytte denne anledning takke alle jer i foreningerne, som gang 

på gang har mod på at stille jeres lokaler til rådighed, så det er muligt at alle 
disse forskellige kurser kan blive afholdt. 

 
Derudover vil jeg gerne opfordre jer til at benytte jer af min koordinator mail-

adressen kreds7kursus@gmail.com, og IKKE charlottebak74@gmail.com. 
 

Med venlig hilsen 
Charlotte Bak 

Kursuskoordinator Kreds 7 
Tlf. 30205658 

Mail: kreds7kursus@gmail.com 
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