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Dansk Flugtskydnings Forbund har igen i år haft stor tilslutning til specielt instruktøruddannelsen og det er dejligt
at vores uddannelse bliver foretrukket af foreningerne.
Alle uddannelser, store som små, er kommet med positive tilbagemeldinger og IN-lærerstaben har faktisk i alle
årene ført en evaluerings-statistik over vores uddannelser. Denne statistik er baseret på tal, helt tilbage fra starten
i 2008 og er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste. På landsplan ligger vores gennemsnit på 4,7 og
det må siges at være et flot tal. Skemaet har nogle af følgende kriterier: Svarede kurset til dine forventninger Kan du anvende det lærte i praksis - Var niveauet på den teoretiske del tilpas - Var underviserne velforberedte Undervisernes faglige kvalifikationer? Alle skemaer svares anonymt og det er derfor ikke muligt for underviserne
at vide hvem der svarer på hvad. Det er vigtigt for IN-gruppen at vi følger med og vores elever kommer hjem til
klubberne med nye input der er brugbare i hverdagen.
Kursus afholdt i 2014
Der er afholdt instruktørkursus 3 forskellige steder i det danske land
-

SYD - april - 19 elever bestod
ØST - april - 14 elever bestod
ØST - november - 20 elever bestod

DFF godkendt af Naturstyrelsen
På grund af uro mellem DFF og DSkyU opstod der også spørgsmål ang. instruktøruddannelsen – skulle vi
forsætte med at uddanne eller skulle vi bare lade konceptet glide over i Unionen. Denne mulighed blev dog
hurtigt slået til jorden og arbejdstøjet blev trukket frem. En lang proces med udarbejdelse af nyt IN-materiale
startede. Alle dokumenter, prøver, teori og den praktiske del blev opdateret. I slutningen af marts var materialet
klart og nu stod IN-gruppen for deres egen eksamen – nemlig godkendelse fra Naturstyrelsen.
Arbejdet med sådan en myndighed kræver både tålmodighed og forståelse fra begge sider. Processen blev som
forventet meget lang og tung. Styrelsen skulle have alt tilsendt både i hardcopi og via mail – efter en hel dag med
printning og pakning, blev det afsendt i slutningen af september. Tiden gik og først i slutningen af januar 2015
kom den ønskede tilbagemelding fra Styrelsen ”ansøgning om godkendelse af flugtskydningsinstruktør
uddannelsen i Dansk Flugtskydnings Forbund – er godkendt”.
Uddannelsen er i bund og grund som den plejer, dog er der indført en teoretisk prøve og dele af den praktiske
uddannelse er ændret. En anden side af godkendelsen er at udover DFF, er det IN-lærerne der er godkendt og
derfor kun dem der fremover kan undervise.
Jeg er stolt over denne godkendelse og det viser at DFF godt kan stå på egne ben, når bare man står sammen og
går efter et samlet mål.
Arbejdet med den nye uddannelse er dog ikke færdigt og IN-gruppen mødes i marts for at lave det sidste klar – i
denne forbindelse skal der også laves en ny afregningsform til både klubber og undervisere.
Dommerkursus i 2015
Der har i de sidste år været stor efterspørgsel på dommere og på nuværende tidspunkt må vi indse at der ikke har
været tid til at få dommeuddannelsen færdig. Vi arbejder videre og satser på at være klar med en
dommeruddannelse for flugt i starten af 2016.
Ombytning af gamle instruktør/dommerkort
Der har været rigtig mange der bedt om nyt instruktør eller dommerkort, desværre er jeres oplysninger kommet
ind på mange forskellige måde – nogen via mail, andre med gammeldags post og dette har gjort proceduren svær
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at håndtere. Derfor vil jeg understrege at nye kort kun bliver produceret ved at I indsender jeres oplysninger, samt
digitalt billede til undertegnede. I modtager kortet med posten, sammen med en faktura fra Dansk Flugtskydnings
Forbund.
Tak til foreningerne
Til sidst vil jeg gerne sige tak til de foreninger der har stillet deres baner og folk til rådighed for DFF´s
uddannelser - uden jer var det ikke muligt at afholde noget som helst - TAK.
Kurser i 2015





10-11. april - ØST /Hedehusene/Fløng Jagtforening – Marie-Louise - marie-louise@achton-lyng.dk
24-25. april - NORD/Aalborg Flugtskydningsforening – Jørgen Jeppesen - JDJ@Xergi.com
24-25. april - MIDT/Herning Jagtcenter – Kim Grubbe - kimgrubbe@fibernu.dk
Dato følger - SYD - Arne Larsen - arneldk@gmail.com

Med skytte hilsen
Marie-Louise Achton-Lyng
Formand for Udviklingsudvalget

