DMK’s
Instruktøruddannelse
En vej frem

DMK’s Instruktøruddannelse
1. Formål
Formålet med etablering af en uddannelses ordning for instruktører i DMK er:

1.1.Visionen for DMK’s instruktøruddannelse:
Vi skal have veluddannede og imødekommende aktivister, der er i stand til at hjælpe
DMK’s medlemmer til at træne deres hunde op til at være velegnede jagthunde.

2. Indhold
Uddannelsen, skal være ambitiøs, bygge på moderne metoder, være rettet i mod alle aldre (hund
og fører) og dække alle discipliner. Herudover skal uddannelsen kunne implementeres hurtigt, være
niveau delt og afsluttes med et bevis.

1.1.Grundinstruktør uddannelsen
Skal dække emnerne:
 Grundlæggende hundepsykologi og adfærd.
 Konflikt håndtering
 Positiv indlæring og konsekvens behandling.
 Præsentations teknik
 Kommunikation og budskab
Herefter er man klar til at undervise i:
 Hvalpemotivationskursus.
 Grunddressurkursus.
 Dressurkursus for erfarne hunde/førere.

1.2.Apporterings uddannelse
Skal dække emnerne:
 Grundlæggende apportering
 Frit søg
 Dirigering
 Markering
 Slæb
 Apportering af fuglevildt
 Apportering af hårvildt
 Apportering af ræv
 Apporteringsdelen af fælles markprøve regler
 Regler for DJ’s udvidede apporteringsprøve
 Regler for DMK’s apporteringsprøve
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Herefter er man klar til at undervise i:
 Grundlæggende apporteringskursus.
 Forberedelses kursus til DJU-apporteringsprøve
 Forberedelses kursus til slæb og apporteringsprøve
 Forberedelses kursus til ræveslæbsprøve
 Forberedelses kursus til DMKs apporteringsprøve
 Forberedelses kursus til DJs udvidet apporteringsprøve

1.3.Specialist instruktør uddannelse:
Skal dække emnerne:
 Markarbejde
 Schweissarbejde.
 Fælles markprøve regler.
 Schweiss regler.
 Fuldbrugsprøve regler
Herefter er man klar til at undervise i:
 Markkursus.
 Schweiss kursus.
 Fuldbrugskursus

3. Adgang til kurser
3.1.Generelt
Kun medlemmer af DMK der fungerer som aktivister i et aktivist område, kan tilbydes adgang til
kurser.

3.2.Grundinstruktør uddannelsen
For at kunne deltage i grundinstruktør uddannelsen, skal følgende forudsætninger opfyldes:



Aspiranten, skal med egen(e) hund(e) have demonstreret evner for, at indlære
grundlæggende lydighed.
Aspiranten skal have fungeret som føl/medhjælper på mindst 2 dressurkurser
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3.3.Apporterings uddannelse
For at kunne deltage i apporterings uddannelsen, skal følgende forudsætninger opfyldes:


Aspiranten skal have modtaget uddannelsesudvalgets godkendelse af gennemført
grundinstruktør uddannelse.



Aspiranten, skal med egen(e) hund(e) have bestået en DJU apporteringsprøve og mindst en
af prøverne DMK’s apporteringsprøve, jægerforbundets udvidede apporteringsprøve eller
slæb- og apporteringsprøve. Har man ikke bestået DMK’s apporteringsprøve, så skal man
ten have bestået jægerforbundets udvidede apporteringsprøve med ræv eller en
ræveslæbsprøve.



Aspiranten skal have fungeret som føl/medhjælper på mindst 2 apporteringskurser

3.4.Specialist instruktør uddannelsen
For at kunne deltage i overbygningsuddannelsen, skal følgende forudsætninger opfyldes:


Aspiranten skal have modtaget uddannelsesudvalgets godkendelse af gennemført
grundinstruktør uddannelse og apporterings uddannelse.



Aspiranten, skal med egen(e) hund(e) have opnået mindst en 3. præmie i åben eller
brugsklasse samt have mindst en 3. præmie på en schweissprøve.



Aspiranten skal have fungeret som føl/medhjælper på mindst 2 apporteringskurser

4. Kursusudbud
4.1.Generelt
Uddannelsesudvalget er ansvarlig for godkendelse af det faglige indhold i henholdsvis interne og
eksterne kurser. Ved godkendelse af nye kurser dokumenterer uddannelsesudvalget, hvordan
kurset passer ind i uddannelsesstrukturen. Der kan således sagtens arbejdes med flere og evt.
skiftende leverandører af uddannelse.

4.2.Grundinstruktør uddannelsen
Nedenstående uddannelses forløb, kan godkendes som fyldestgørende i forhold til grundinstruktør
uddannelsen:
 DJ’s kurser: ”Effektiv jagthundetræning på hundens præmisser”, ”Undervisningsteknik” og
”Nye Jagthundeinstruktører”
 DJ’s gamle kurser: ”for kursus for jagthundeinstruktører”, ”jagthundeinstruktør” og DJ’s nye
kursus: ”Effektiv jagthundetræning på hundens præmisser”.
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4.3.Apporterings uddannelse
Nedenstående uddannelses forløb, kan godkendes som fyldestgørende i forhold til apporterings
uddannelse:


Endnu ingen godkendte kursusplaner.

4.4.Specialist instruktør uddannelsen
Nedenstående uddannelses forløb, kan godkendes som fyldestgørende i forhold til Specialist
instruktør uddannelsen:
 Endnu ingen godkendte kursusplaner.

5. Økonomi
Deltagelse i kurser er baseret på aspirantens medfinansiering af udgiften.

1.1.DMK’s direkte biddrag til uddannelsesfonden
Der sættes et fast punkt på budgettet for DMK, 50.000,- skal årligt indsættes i
uddannelsesfonden. Initialt opretter DMK en særskilt konto til uddannelsesfonden, med et
indestående på 150.000,-. For at sikre økonomisk sammenhæng, skal det indstilles
generalforsamlingen i 2014, at der vedtages en kontingent stigning på 100,- per medlem.

1.2.Områdernes biddrag til uddannelsesfonden.
Der opkræves 100,- pr. kursist der ikke er medlem af DMK pr. kursus. For medlemmer af DMK
opkræves 10,- pr. kursist pr. kursus. Disse indtægter indsættes engang årligt på
uddannelsesfondens konto. Dette gøres senest 1/3 sættes et fast punkt på budgettet for DMK,
50.000,- skal årligt indsættes i uddannelsesfonden.

1.3.Tilskud til kurser.
Uddannelsesfonden yder aldrig større tilskud end 50 % af udgiften til et kursus. Der ydes ikke
transportgodtgørelse.

1.4.Ekstraordinært tilskud til kurser.
Uddannelsesudvalget kan, til bestyrelsen, indsende begrundede forslag om ekstraordinært
store tilskud til en eller flere kursister. Bevilges et sådant ekstraordinært tilskud, finansieres
dette af DMK uden om uddannelsesfonden.
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1.5.Regnskab
Uddannelsesudvalget udarbejder i samarbejde med DMK’s kasserer et årsregnskab for
uddannelsesfonden. Regnskabet offentliggøres som en del af DMK’s regnskab.

6. Administration
Uddannelsesudvalget administrer DMK’s instruktør uddannelse. Herunder:





Vedligeholder nærværende regelsæt og sørger for offentliggørelse i DMK’s medier.
Vedligeholder en oversigt over DMK’s instruktører og deres uddannelsesniveau.
Godkender og udsteder bevis for opnåelse af instruktør niveau.
Varetager tildeling af tilskud til aspiranter.
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