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Reglement og uddannelse for Licenstrænere i 
DJSK 

Formål  

• At udstikke retningslinjer for klubbens 
trænere.  

• At udstikke retningslinjer for uddannelse 
af klubbens trænere.  

Licenstrænerhvervet 
Det et tillidshverv, fordi trænerne ligesom 
klubbens øvrige repræsentanter er DJSK’s ansigt 
udadtil.  

Udvælgelse af aspiranter 
Medlemmer som ønsker at gennemgå klubbens 
træneruddannelse, har som udgangspunkt 
mulighed for det. Aspiranten skal henvende sig til 
en allerede fungerende Licenstræner eller direkte 
til bestyrelsen med henblik på at blive tilknyttet 
en træningsplads, hvor uddannelsen kan foregå. 

Godkendelse af aspiranter 
Alle Licenskandidater skal godkendes af 
bestyrelsen, inden de begynder uddannelsen.   

Kvalifikationer for at kunne opnå trænerlicens: 
 

• Aspiranten skal være medlem af DJSK. 
• Aspiranten skal selv eje og jage med 

spaniels. 
• Aspiranten skal have erfaring med 

minimum to egne spaniels. 
• Aspiranten skal som minimum have en 

præmiering i åben klasse markprøve med 
egen hund. 

Alle ovenstående kriterier skal være opfyldt  

Uddannelse som Licenstræner 
Når en aspirant er indstillet og godkendt af 
bestyrelsen, skal vedkommende herefter gå som 
”assistent” i minimum 3 x 10 træningssessioner, 
hvor der er trænet henholdsvis hvalpemotivation, 
grunddressur og jagttræning.  

Aspiranten skal undervises i opbygningen af 
træningsøvelser i forhold til de tre 
kursusdiscipliner. 
Når aspiranten har gennemgået 
uddannelsesforløbet, er det den Licenstræner, 
som man er  tilknyttet, der indstiller aspiranten til 
eksamen.    

Kursusforløb  
Når aspiranten har gennemgået 
uddannelsesforløbet og er indstillet af sin træner, 
skal aspiranten herefter deltage i og bestå̊ et 
uddannelses- og eksamensforløb (Nytræner 
seminar), som arrangeres af klubbens bestyrelse. 

Indtil aspiranten har opfyldt samtlige 
kvalifikationer for at blive tildelt 
Licenstrænerdiplomet, skal vedkommende være 
tilknyttet en Licenstræner og her virke som 
assistent indtil kvalifikationerne er opnået.   

Retningslinjer for Aspiranter og Licenstrænere  
Det forventes at alle Licenstrænere anbefaler 
deres kursister at blive medlem af DJSK.  

For at have sin egen træningsplads skal man være 
Licenstræner.  

Alle licenstrænere og assistenter i et 
uddannelsesforløb forventes at deltage på en 
årlig efteruddannelse, som er arrangeret af 
klubben.  

Bestyrelsen kan fratage en Licenstræner sit hverv, 
hvis vedkommende ikke deltager i 
efteruddannelsen og/eller ikke længere af 
bestyrelsen findes egnet til at forestå̊ træning af 
klubbens medlemmer.  

Hvis en træner har holdt pause (ikke betalt licens 
i 3 på hinanden følgende år), skal vedkommende 
ansøge bestyrelsen om igen at starte 
træningsplads. Bestyrelsen afgør herefter om 
man først skal deltage i ’Nytræner’ seminaret.  

Fungerende Licenstrænere skal indbetale en årlig 
licens til klubben. Bestyrelsen fastsætter 
størrelsen på den årlige licens. 
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Det er et krav, at licensafgift er betalt for at 
træningspladsen bliver annonceret på klubbens 
hjemmeside og at den kan markedsføres som en 
DJSK træningsplads. 

Eksisterende licenstrænere fra racemæssigt 
ligestillede klubber kan medbringe sin 
trænerlicens til DJSK efter bestyrelsens 
godkendelse. Ligeledes kan aspiranter gå til 
eksamen i DJSK efter bestyrelsens godkendelse. 

Dette Licenstrænerreglement er godkendt på 
Dansk Jagtspaniel Klub’s stiftende 
generalforsamling den 16. januar 2021,  revideret 
den 18. august 2021 samt 28. november 2022.  

 


