
 

 

Fagplan for kurset Skydeleder, hagl 
 

FORMÅL 
Formålet med kurset er at sikre, at kursisten opfylder kravene til en skydeleder i henhold til lovgivning og 

forsikringsforhold, således at skydelederen kan være ansvarlig for flugtskydning på en godkendt skydebane. 

Kurset kan tages alene eller som en del af Flugtskydningsinstruktøruddannelsen. 

 

MÅL 
Krav: 
Ved uddannelsens afslutning skal kursisten have følgende færdigheder:  

 

 Kunne give retningslinjer for at overvåge klargøring af skydebaner i henhold til de tekniske og 

sikkerhedsmæssige forskrifter (baneinstruksen). 

 Sikre overholdelse af sikkerhedsreglerne, og træffe beslutninger i alle forhold, der ikke er taget 

højde for i sikkerhedsreglerne. 

 Være bekendt med indretningen af de grundlæggende skydebanediscipliner. 

 Kende til de forskellige forsikringsforhold ang. skydning (DJ-forsikring, Jagttegnsforsikringen, privat 

forsikring).  

 Have kendskab til relevant våbenlovgivning. 

 Have kendskab til regler for midlertidige skydepladser. 

 Kunne lade og aflade kastemaskiner sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

 Kunne afgøre om en kastemaskine er sikker at arbejde med. 

 

 

Vilkår: 

Kurset skal gennemføres på 5 lektioner, f.eks. som et aftenkursus kl. 17-21. Kurset afholdes i et 

indendørs lokale med plads til 20 personer. 

 

Kriterier: 

Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kursisten ved uddannelsens afslutning består den skriftlige 

prøve med 10 spørgsmål med maksimalt 3 fejl. 

 



 

INDHOLD 
 Våbenlovgivning  

 Forsikringsforhold  

 Regler for flugtskydebaner 

 Sikkerhed  

 Kastemaskiner 

 

TID 
Kurset afholdes lokalt med sammenlagt 5 lektioner a’ 45 minutter. 

 

KONTROL 
I forbindelse med uddannelsen gennemføres forløbskontrol løbende ved hjælp af dialog med underviseren, 

og de andre kursister. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve med 10 spørgsmål, som besvares med 

afkrydsning. Prøven skal bestås før der udstedes kursusbevis. 

 

BEMÆRKNINGER 
Uddannelsen henvender sig til erfarne jægere og flugtskytter, som har praktisk erfaring med flugtskydning 

og flugtskydningsbaner. Derfor skal man på kurset fremvise gyldigt jagttegn eller våbenpåtegning. Inden 

kursusstart skal kursisten selv have læst pensum til kurset, som tilsendes kursisten inden kursusstart.  

 

Lektionsplan 
Lektionsplanen fastlægges af den enkelte underviser på kurset og gennemgås ved kursusstart. 

 

 


