
Beretning 

Flugtskydning DJ kreds 1 2016 

Det forgangne år har været et særdeles aktivt år, med god tilslutning til ”gamle” arrangementer og 

forrygende interesse og tilslutning til nye tiltag. 

Flugtskydningsinteressen i kreds 1 er meget stor, og er stadig støt stigende, takket være gode 

arrangementer og et forrygende engagement rundt omkring på banerne. 

Traditionen tro blev der i 2016 afholdt to kvalifikationsskydninger i jagtskydning; én nordenfjords 

og én søndenfjords, henholdsvis på Mors og i Hadsund, på en dag med fantastisk skydevejr, 

fortræffelige baner og perfekte duer. Disse faktorer kombineret med de fremmødte skytters 

fantastiske humør og gode kammeratskab, skabte rammerne for en dejlig dag med super gode 

resultater. Der blev sat rekord på Mors med et holdresultat på 120/121 af seniorholdet fra 

Solbjerg. Det er det bedste resultat for hold nogensinde i historien til en kreds/kval.skydning i 

kreds. Der blev skudt superflotte resultater i alle rækker såvel individuelt som for hold. 

Kvalifikationsskydning i jagtskydning afholdes i 2017 som én kvalifikationsskydning for hele 

kredsen. Skydningen afholdes på Hjallerup jagtcenter lørdag d. 27. maj 2017. Grunden til der i 

2017 kun holdes én samlet kvalifikationsskydning skyldes dårlig rentabilitet i to mindre skydninger, 

og at én stor skydning giver større konkurrencemoment og ikke mindst socialt samvær på tværs af 

hele kredsen. Tanken er så at skydningen skiftevis afholdes nord og syd for fjorden. 

Jægersporting kvalifikationsskydning  blev afholdt i Flejsborg, på en flot dag med nogle forrygende 

resultater.  Jægersportingen har dog lidt svært ved at trække det store deltagerantal, idet der til 

kvalifikationsskydningen kun var ca 20 deltagere. Jægersportingen er et nyt tiltag i DJ, og derfor er 

vi villige til at slide for også at få det som en stor og stærk disciplin. Jægersportingens fremtid 

afhænger dog som altid at deltagerinteresse, hvilket primært har været udbredt søndenfjords af 

den naturlige årsag at sportingbanerne ikke har været udbredt i Vendsyssel. Flere baner har dog 

fået øjnene op for denne disciplin og allerede etableret baner, mens andre ligger på tegnebrættet, 

hvilket får mig til at se lyst på fremtiden for jægersportingen i kreds 1. 

Kvalifikationsskydningen i Jægersporting afholdes i 2017 på SSV´s baner i Støvring søndag d. 11. 

juni 2017 kl 9.00 

Jægerskydningen (kombineret skydning med riffel og haglbøsse) blev traditionen tro afholdt på 

riffelbanen i Brønderslev og på flugtskydebanen i Moseby. Også i 2016 var der en stor tilslutning af 

10 hold og 36 individuelle skytter, hvilket uden tvivl skyldes et godt arrangement med bredt 

”folkeligt” konkurrencemoment i særdeles hyggelige omgivelser med godt socialt samvær, for ikke 

at nævne det store antal flotte sponsorpræmier vi bliver tilgodeset med til dette arrangement. 

Jægerskydningen er et stort arrangement rent logistisk, hvilket kræver en god og solid 

hjælperskare der år efter år har lagt sig i selen for at skabe et vellykket arrangement. 

Jægerskydningen afholdes søndag d. 18. juni kl 9.00 med start på riffelbanen i Brønderslev. 



Et nyt tiltag i 2016 var opstarten på Vendelbo-Cup. En jagtskydningsturnering for hold på 

forskellige baner med 5 skydninger i løbet af sommeren. Turneringen fik en fantastisk start med 13 

tilmeldte hold og viste sig at være et utroligt godt tiltag både konkurrencemæssigt og socialt, 

hvilket har resulteret i at der i 2017 er 8 baner med og allerede 20 hold forhåndstilmeldt. 

 

Facebook er blevet et stort og meget nyttigt medie i delingen af informationer og oplevelser, også 

inden for flugtskydning.  

Der er på facebook oprettet en gruppe der hedder ”flugtskydning DJ kreds 1”, hvor arrangementer 

annonceres, og hvor resultater, billeder osv fra arrangementer lægges ind. Her kan der søges 

mange flere oplysninger om alle de afholdt arrangementer, resultatlister, billeder af medaljetagere 

osv.  

 

Skydevognene i kredsen kan stadig rekvireres til arrangementer eller instruktioner. Tendensen i 

2016 har været at instruktioner mere og mere foregår ude på de etablerede skydebaner, hvor 

instruktionstilbuddene er blevet mærkbart bedre efter indførelsen af haglskydeprøverne, hvilket 

har bevirket at skydevognene fortrinsvis rekvireres af foreninger der vil bruge kastemaskinerne til 

lokale arrangementer med egne instruktører eller som supplement på deres skydebaner ved 

større events.  

 

Haglskydeprøverne er i 2016 er forløbet udmærket i kreds 1 med landets største gennemsnitlige 

beståelsesprocent på 68,5 %, hvilket skyldes den store indsat der bliver ydet rundt omkring på 

skydebanerne i kredsen for at hjælpe aspiranterne forud for prøverne. 

 Der har været afholdt 14 prøver, med i alt 575 tilmeldte aspiranter. Nye retningslinjer fra SVANA 

for at skabe bedre økonomi omkring prøveafholdelsen (flere deltagere pr. prøve) bevirker at der i 

2017 kun er oprettet 7 prøver i kreds 1. 

Slutteligt skal der lyde et stort tillykke til alle placerede, såvel ved kredsens arrangementer, som 

ved Forbundsmesterskaberne hvor skytterne fra kreds 1 igen har opnået særdeles flotte 

placeringer både som hold og individuelle! 

 Tusind tak til alle skytter, sagkyndige, hjælpere og baner, for godt samarbejde, positiv indstilling 

og jeres uvurderlige hjælp til et vellykkede arrangementer og prøver i det forgangne år.  

Glæder mig til alle opgaverne og samarbejdet, og ser frem til mange gode timer i jeres selskab ude 

på banerne i 2017. 

Per Lindegaard 

Flugtskydningskoordinator kreds 1 

Tlf 72246688 



 

 

 


