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Gjennomføring av instruktørutdanning i Fuglehundklubbenes Forbund. 

 
Formål: 

 

Formålet med instruktørutdanningen i Fuglehundklubbenes Forbund er å utdanne lokale 

instruktører til sine egne klubbers arrangement for å bedre jakthunden, hundeholdet og deres 

omgivelser i samfunnet. Etter endt utdanning må kurseleven skrive «Standardavtale for lokale 

instruktører i FKF» med en medlemsklubb i FKF før autorisasjon gis. 

 

Opptakskriterier: 

 

Hver klubb starter utdanning etter behov og kandidatene tas inn for opplæring og evaluering. 

Videre utdanning kan avsluttes dersom kandidaten viser seg uegnet. Avsluttes kandidaten skal 

dette være saklig begrunnet. Kandidaten skal tas opp til utdanning på bakgrunn av kjennskap 

til personen og vedkommendes omdømme i det lokale miljøet. Klubb som melder opp 

kandidater utenfor sitt geografiske område skal innhente uttalelse fra lokal klubb. Ved 

uenighet om oppmelding av en kandidat avgjøres saken av styret i FKF. 

 

 
 

For å kunne bli anbefalt som Fase 1 instruktør skal kandidaten; 
 

 

Instruktører for grunnleggende dressurkurs. Bygger på teoretisk og praktisk utdanning og med 

bestått evaluering og anbefaling fra instruktør. 
 

   Opptakskrav: 

 
- Anbefaling fra lokal klubb. 

- Aldersgrense 18 år. 

- Ha erfaring fra jaktprøver med egendressert hund samt ført egendressert hund til premie på 

en FKF/NKK anerkjent bruksprøve. 

- Ha jakterfaring. For å bli utnevnt som Fase 1 instruktør skal kandidat gjennomgå FKF Kurs 

Fase 1- Fuglehundens Grunndressur. Fase 3 instruktører skal før godkjennelse, i tillegg til å 

bedømme faglig dyktighet, også vurdere kandidatenes personlige egnethet som instruktør. 

 
Kurset består av 24 teoritimer undervisning, egenpresentasjon og praktisk evaluering. Det må 

påregnes selvstudium ut over klasseromsundervisning. Ved gjennomført kurs skal kandidaten 

anbefales / ikke anbefales av instruktør. 

 

Anbefaling av kandidater etter endt kurs sendes FKF styret og kandidatene vil bli autorisert 

Fase 1 instruktør av FKF og tilsendes instruktørbevis. 
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For å kunne bli anbefalt som Fase 2 instruktør skal kandidaten; 
 

Kan avholde kurs i spesifikke jaktformer for fuglehunder. Opptakskrav: 

 
- Anbefaling fra lokal klubb – aldersgrense 18 år. 

- Være autorisert Fase 1 instruktør. 

- Ført egendressert hund til jaktprøvepremiering på fuglehundprøve. 

- Ha god jakterfaring. 

- Ha vært instruktør på dressurkurs.* 

- Ha vært hjelpeinstruktør på feltsamlinger.* 
*Rom for dispensasjon ved vurdering fra styret i FKF. 

 

For å bli utnevnt som Fase 2 instruktør skal kandidat gjennomgå FKF Kurs Fase 2 - Føring av 

hund i felt. Fase 3 instruktører skal før godkjennelse, i tillegg til å vurdere faglig dyktighet, 

også bedømme kandidatenes personlige egnethet som instruktør. 

 
 

Bestått NKK trinn I, NJFF grunnkurs hund eller autorisert fuglehunddommer regnes som 

tilsvarende bakgrunn og kvalifiserer til opptak, ved oppfyllelse av opptakskriterier. 

 

Instruktørutdanning Fase 2 gjennomføres for kandidater som har gjennomført og bestått Fase 

1 eller tilsvarende utdanning. Kurset består av en teori- og praksisdel. Kurset skal inneholde 

inngående kunnskap om jakt med fuglehunder, prøver og jaktform, samt praktisk 

gjennomføring av en treningssamling for fuglehunder. Etikk og moral ved jaktformen, samt 

bevisst holdning til det å være instruktør er også sentral del av utdanningen. Ved gjennomført 

kurs skal kandidaten anbefales / ikke anbefales av instruktør. 

 

Anbefaling av kandidater etter endt kurs sendes FKF styret og kandidatene vil bli autorisert 

Fase 2 instruktør av FKF og tilsendes instruktørbevis. 

 

Kravene, både for Fase 1 og Fase 2-kandidater, kan gis dispensasjon av 

Instruktørutvalget. 
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For å kunne bli anbefalt som Fase 3 instruktør skal kandidaten; 
 

Fase 3 instruktører er et fagutvalg bestående av utvalgte Fase 2 instruktører. Utvelgelse er 

basert på spesiell egnethet og erfaring. Godkjente Fase 3 instruktører kan avholde 

instruktørkurs Fase 1 og 2. 

 

Opptakskrav: 

 
- Inneha Fase 1 og Fase 2 autorisasjon. 

- Personlig egnethet med tanke på formidling og forståelse av hund – Godt omdømme. 

- Lang og bred erfaring fra jakthundinstruksjon. 

- Anbefaling fra lokal klubb. 

- Ha lang jaktlig erfaring med stående fuglehund. 

- Inneha jegerlisens. 

- Ha ført egendresserte hunder til jaktpremier for stående fuglehund. 

- Hatt/vært ansvarlig for flere dressurkurs de siste 5 år.* 

- Hatt/vært ansvarlig for flere kurs på felt/føring av hund i fjellet de siste 5 år.* 
*Rom for dispensasjon ved vurdering fra styret i FKF. 

 
 

 

Kandidater som anbefales av instruktør fra sitt Fase 2 kurs og som godkjennes av FKF styre 

kan bli Fase 3 instruktører. 

 

Anbefalte kandidater godkjennes av FKF styret og tilsendes instruktørbevis. 

 
 

FKF styrets vurdering: 

Styret har vurdert innkommet forslag og mener det er positivt. 

Styret mener det er behov for innskjerping. 

 

FKF styrets forslag til vedtak: 

Instruktørutvalgets forslag vedtas. 


