Aversjonsinstruktører i FKF
Aversjonsinstruktørene foretar testing og godkjenning av hunder i
forhold til interesse for sau, og i noen tilfeller tamrein eller hjortevilt.
Mest vanlig for aversjonsinstruktørene er å gjennomføre slik testing og godkjenning i
forhold til sauerenhet, men det er også en del instruktører som gir tilsvarende tilbud for
testing og godkjenning av rein og rådyr.

Aversjon instruktør
Alle instruktører må gjennom et oppdateringskurs/erfaringsutvekslingsamling hvert
femte år. Slik sikrer vi oss at du og resten av instruktørkorpset er aktivt, faglig oppdatert
og samkjørte.
NJFF sørger for enhver tid å ha oppdaterte lister. Alle instruktører skal ha tilgang til «Min
side» i NJFF. De som ikke er medlemmer av NJFF skal få et fiktivt medlemsnummer for
å få tilgang. Har du ikke dette ta kontakt med Webjørn Svendsen ws@njff.no
NJFF har samarbeidsavtale med Fuglehundklubbenes Forbund, Norske
Elghundklubbers Forbund og Norske Harehundklubbers Forbund om
aversjonsdressurvirksomheten.

Kompetansekrav
For å bli aversjonsinstruktør kreves det både teoretisk og praktisk kompetanse. Det
forutsettes at kandidatene har brei erfaring i dressur av egne hunder. Deltakerne skal ha
gjennomgått NJFFs Jakthund grunnkurs eller tilsvarende. FKF Fase 1 og NKK Trinn 1 er
godkjente kurs.
For å bli autorisert instruktør må man i tillegg skrive standardavtale med
klubben/lokallaget.
En del av brukerkurset skal være praktisk anlagt og foregå ute under veiledning av
instruktør. For å bli autorisert bruker, kreves det i tillegg at du som aspirant etter endt
kurs må ha testet minst ti hunder av fire forskjellige raser under tilsyn av autorisert
bruker. Minimum fem av disse hundene skal ikke ha vært aversjonstestet tidligere.
Autorisert bruker skal da gi skriftlig vurdering av aspirantens arbeide til fylkesinstruktør.

Hvordan går jeg frem for å bli instruktør?
Når du nå har bestemt deg for å bli instruktør, tar du kontakt med din klubb/forening og
avklarer behovet for lokale instruktører. De fleste klubber/foreninger vil stille seg positive
til ditt ønske om å bli instruktør, og når klubben/foreningen først utdanner nye
instruktører sender de som regel flere på kurs.
Har du tidligere vært aversjonsinstruktør i klubb/forening og har gammel utdanning
trenger du et oppdateringskurs for å bli autorisert igjen. Din klubb/forening anbefaler dere

til et slikt kurs hos nærmeste fylkeslag i NJFF. Oversikt over alle kurs for nye instruktører
og oppdatering av eksisterende instruktørkorps Ligger åpent tilgjengelig på NJFFs
nettsider i aktivitetskalenderen. Du finner den her: https://www.njff.no/

Hvem er jeg instruktør for?
Gjennom den avtalen du har signert er du tilknyttet en lokal fuglehundklubb eller
lokalforening i NJFF, og fungerer som aversjonsinstruktør for denne klubben/foreningen.
I denne avtalen er instruktørens ansvarsområde og forpliktelser definert.
Det er kun i regi av den klubb/forening som instruktøren har avtale med at det kan
utøves aversjonsdressur.

Vil du vite mer?
NJFFs fylkessekretær i ditt fylke vil ha oversikt over aktuelle kurs. Kontaktinfo finner du
på fylkeslagenes nettsider. https://www.njff.no/fylkeslag/

Aversjonsbevis
Det skal KUN benyttes standart aversjonsbevis som er utarbeidet av NJFF.
FKFs eller lokalklubbenes aversjonsbevis SKAL IKKE lengere benyttes. Med NJFF sitt
aversjonsbevis kan det sporers tilbake til instruktør og dette er en del av
kvalitetssikringen i aversjon arbeidet. Alle klubber tilknyttet FKF kan bestille prøvebevis
gjennom NJFF via njffbutikken@njff.no
* Gamle aversjonsbevis gjelder så lenge hunden er aversjonsrein.

Instruktørbevis
Når du har bestått utdanningen og har godkjent alle dine aspirantarbeid anbefaler
fylkesinstruktøren det til FKF og NJFF. Når du kan fremvise samarbeidsavtale med
lokalklubb eller forening utstedes det instruktørbevis fra NJFF.

Kontrakter
Det anbefales at klubbene/foreningene tegner kontrakt med grunneier/Bufe eier når det
arrangeres aversjonsdressurkurs.
Om klubbene/foreningene har samarbeid med kommersielle aktører skal det fremkomme
av annonseringen at klubben/foreningen gjør dette i et samarbeid. I slike tilfeller BØR det
skrives kontrakter.

