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Frivillige jagttegns prøver! 
 
 

I år 2015 var igen et succes år for frivillige jagtprøver i kreds 7 regi.  
Vi havde i alt 630 tilmeldte til de frivillige jagtprøver, som vi afholder 

i kreds 7. 
 

Når vi ser ud over det ganske land, så undre det mig, at der ikke en 
eneste kreds i Danmarks Jægerforbund, der bare kommer i nærheden 

af kreds 7, med deltager til de frivillige jagtprøver.  
Nogen af de øvrige kredse er lige så store, som kreds 7 eller større i 

medlemsantal, så procentvis burde der være samme antal potentielle 

nyjægere, som i kreds 7, til de frivillige jagtprøver. 
 

Hvordan har beståelses procenten været i 2015 ved de frivillige 
jagtprøver, ja den har jo svinget noget også mere end den plejer, når 

vi ser tilbage over årerne.  
Er prøverne blevet sværere, ikke som sådan, men det kræver noget 

mere af både jagttegnskursus lærer og kursister i dag for og komme 
igennem jagtprøven. 

I dag findes der flere billeder, af det samme dyr og fugl, hvilket 
bevirker bredere vildtkendskab.  

Det gælder om, at kursisterne har fået kendskab til alle de billeder, 
der findes af vildtbilleder og sikkerheds billeder og i øvrigt, de 

elementærer ting i forbindelse med jagtens udøvelse, så består man 
den frivillige og tvungen jagtprøve. 

 

Der har for ganske nylig været afholdt censorkursus, for nye censorer 
til de frivillige jagttegns prøver, hvor der er kommet 7 nye censorer i 

kreds 7.  
Det er de respektive prøveleder, der har sendt de nye censorer på 

kursus, i bydes velkommen i flokken af censorer.  
I skal altid have for øje, at i er censor og ikke underviser ved de 

frivillige jagttegnsprøver. 
 

Jeg vil ligeledes takke mine prøveledere, for deres indsats ved årets 
prøver, samt tak for et godt samarbejde omkring de frivillige 

jagttegns prøver. 
 

Ole Hansen 
Koordinator frivillige jagtprøver. 


