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Riffelkoordinator - Kreds 7 
Allan Petersen 

Åmosevej 101   

4440 Mørkøv 

tlf.  59279796  *  21630332 

e-mail: Allan.krudt@mail.dk 

 

 

Riffelkoordinatorens 

Årsrapport  2015. 
 

 

  Til at varetage riffelområdet har jeg været så heldig at den gruppe med de 3 øvrige riffelfolk 

;Jesper Søgaard Jensen og Johannes Nielsen samt Kresten Rasmussen(ass.koordinatorer)  

alle har forsat deres store arbejde med at planlægge og afvikle Jagtfeltskydningen i Jægerspris.   

Samt alle de andre gøremål der er med riffelarbejdet såsom riffelprøver og andre arrangementer 

der afvikles rundt om i kredsen. 

 

Skydebanesituationen i kreds 7: 

Riffelskydebanesituationen er som i 2014 stadigvæk ikke ret gunstig og slet ikke ligelig fordelt i 

kredsen, men med de ressourcer der er til rådighed og De frivilliges ihærdighed og kontakter 

kommer der dog nogle fornuftige skydedage til veje. Der ydes en stor lokal indsats for at hjælpe 

nuværende og kommende riffelskytter. 

Vi kan dog nogen steder lokalt spore et fald i fremmødte skytter om dette skyldes stigende 

patronpriser eller andet må vi forsøge at få svar på i det kommende år. 

 

Jagtfeltskydning: 

Udtagelsesskydningen 2015 i Jægerspris den 14. Juni 2015 blev en skydning med en del blæst 

som var en udfordring for skytterne, men det var dog tørvejr og der var en engageret stemning.  

Men det kan ikke lade sig gøre at lave sådan en skydning uden den stab af hjælpere som vi har 

haft fornøjelsen af at arbejde sammen med og der skal fra os som har haft planlægningen lyde en 

stor tak for indsatsen. 

 

Riffelinstruktører: 

Vi har i kreds 7 en velkvalificeret stabil og trofast stab af riffelinstruktører.  Alle sammen 

ildsjæle der udfører et fantastisk flot stykke frivilligt og ulønnet arbejde, folk som knokler med at 

instruere, undervise, rette skyde- og våbentekniske fejl, alt sammen med det for øje, at der skal 

komme et godt produkt (riffeljægere) ud af anstrengelserne. Disse ildsjæle skal have al den ros 

og opbakning som er mulig. Desværre påskønnes denne indsats ikke altid efter fortjeneste, men 

uden den intet Danmarks Jægerforbund. 

Instruktøruddannelserne er stadig under udvikling og nærmere vil komme når alt er på plads. 

 

 

Med Venlig Hilsen 

Riffelkoordinator i kreds 7 

Allan Petersen 

 

 

 Vi ses igen 

12. Juni, 2016 

 i Jægerspris skydeterræn 

                                         Tilmelding se Jæger og Hjemmeside  
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Her er er en oversigt over de 2 sidste års riffelprøver. 

Der er i 2015 afholdt 5 prøver i kreds 7  

 

 

 Riffelprøver 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               

                         

 

Riffelprøver: 

2014 
 

Kreds Total Bestået 
Ikke 

bestået 
Udeblevet 

Bestået 
% 

1 615 457 125 33 74,31 
2 774 586 159 27 75,71 
3 778 579 149 49 74,42 
4 857 599 198 59 69,89 
5 359 266 75 18 74,09 
6 995 757 183 54 76,08 
7 645 441 147 56 68,37 
8 32 24 4 4 75,00 

I alt 5055 3715 1040 300   

 
Jeg har indsat oversigten for resultaterne af Riffelprøverne i skemaet ovenfor. 
 

 

                                                    

Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået % 

1 621 437 149 35 70,4 

2 654 493 119 42 75,4 

3 630 468 128 34 74,3 

4 830 651 147 32 78,4 

5 278 192 67 19 69,1 

6 688 506 124 58 73,5 

7 561 404 109 48 72,0 

8 23 16 5 2 69,6 

I alt 4285 3167 848 270  73,9 


