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Hundekoordinator:  Beretning 2018  

Vi har i 2018 i Kreds 7 haft 2 forårsmarkprøver, 1 apporteringsprøve, 1 efterårsmarkprøve og vinderklasse 

forår og efterår. 

Der har været god tilslutning til markprøverne, og hundene har vist rigtig god kvalitet. 

Vi blev desværre nødt til at aflyse 2 apporteringsprøver, den ene var der for få tilmeldte, den anden blev 

aflyst på grund af manglede vand, som var et problem mange steder. 

Finn Poulsen, Dorte Hjelm Jensen og jeg har holdt et møde om fremtiden i hundeaktiviteten i Kreds 7. 

Der er i 2018 blev brugt mange resurser i hundeaktivitet udvalget på den nye organisation SJD, for de 

stående hunde, det ser ud til at blive lettere at være prøveleder, med hensyn til afregning af prøver. 

Vi har planlagt 3 forårsmarkprøver og 1 vinderklasse, på nuværende tidspunkt er der 1 apporteringsprøve 

planlagt, men vi skal gerne have et par stykker mere. 

Til slut vil jeg gerne takke prøveleder, for det arbejde de har gjort til gavn for hundearbejdet, også et stort  

tak til terrænværterne, for at der har kunnet afholdes prøve, på deres arealer. 

Kresten Henriksen 
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Årsberetning 2018 

Kursuskoordinator  

  
  
Der har været rigtig mange kurser i 2018. Hele 40 kurser har der været afholdt rundt om i vores kreds og i 

alt 654 kursister har deltaget.  

  

Som det fremgår af nedenstående tabel, så har fordelingen været følgende:  

  

Censorkursus frivillig jagtprøve  1 stk.  

Skydeleder, riffel  2 stk.  

Riffelinstruktør, faglig del  2 stk.  

Instruktionsteknik  2 stk.  

Flugtskydningsinstruktør  4 stk.  

Grundfærdigheder (hund)  1 stk.  

Hvalpemotivation  1 stk.  

Jagthundeinstruktør, teoretiske del  1 stk.  

Jagthundeinstruktør, praktiske del  1 stk.  

Reguleringskursus  2 stk.  

Transportkursus  1 stk.  

Vildtsygdomme og hygiejne  9 stk.  

Sommercamp  1 stk.  

Udsætningskursus  1 stk.  

Jagthornsinstruktørkursus  1 stk.  

DJ lederuddannelse – Intromodulet  1 stk.  

DJ lederuddannelse – Ledelses af frivillige  1 stk.  

DJ lederuddannelse – Bestyrelsesarbejde  1 stk.  

DJ lederuddannelse – Dirigentrollen  1 stk.  

DJ lederuddannelse – Fundraising  1 stk.  

DJ lederuddannelse - Grønt Råds- og Friluftsrådsvaretagelse  1 stk.  

DJ lederuddannelse – Jagtforeningskasserer  1 stk.  

DJ lederuddannelse – Konflikthåndtering  1 stk.  

DJ lederuddannelse – Pressehåndtering  1 stk.  

DJ lederuddannelse – Lokal indflydelse på naturpolitik  1 stk.  

  

Der kan sagtens i oversigten være kurser, som jeg ikke har fået registret, eller som I foreninger selv har 

lavet aftale med kursusafdelingen om.  

Skulle I ønske, at der sker reklame for jeres kurser på kredsens hjemmeside, så send endelig oplysningerne 

til mig eller Berit Valentin, så skal det nok blive lagt op.  
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Desværre har vi oplevet, at der er kurser her på Sjælland, der bliver aflyst grundet manglende tilmeldinger.  

Derfor har kursuskoordinatoren i Kreds 6 John Vinsbøl og jeg indgået i et samarbejde, så vi sikrer at 

kurserne bliver afholdt fremfor at udbyde kurserne hver for sig.   

Vi forsøger selvfølgelig at placere disse kurser så tæt på hinandens grænser, så I ikke skal køre alt forlangt 

for at deltage.  

  

Som det fremgår at ovenstående oversigt, og som har været omtalt flere steder, så er der kommet et nyt 

uddannelsestilbud til os; DJ lederuddannelse.   

  

Et tilbud til alle medlemmer, uanset rolle og position i organisationen, og som kan give os de værktøjer, 

som vi har brug for i forhold til det arbejde, som vi gerne vil eller i forvejen går og laver, og så får vi skabt 

et netværk foreningerne i mellem, som vi kan bruge frem over.  

  

Vi er den kreds, hvor flest kursister har benyttet sig af det nye tilbud.  

Her er vi 22, som er startet op på uddannelsen og 6, som allerede i det første år har færdiggjort den.  

  

Uddannelsen består af nogle obligatoriske moduler samt nogle moduler som kan tages uafhængig.  

De obligatoriske moduler består af 3 orange moduler, og så mindst fem valgfrie bestående af nogle blå og 

grønne, hvor mindst 2 skal være blå. (se fig.)  

  

  

  
  

Du kan finde meget mere information her  

https://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/uddannelser/dj-s-lederuddannelse/
https://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/uddannelser/dj-s-lederuddannelse/
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Kurser i 2019  

Der er allerede på nuværende tidspunkt planlagt rigtig mange kurser i 2019, nogle i samarbejde med Kreds 

6.  

  

I finder alle kurserne på kredsens hjemmeside under kurser eller her.  

• DJ lederuddannelse - 

jagtforeningskasserer – 20. marts o 

Slangerup Jagtforening  

Tilmeldingsfrist den 6. marts  

• Instruktionsteknik 23. marts o Køge Herfølge 

Jagtforening  

Tilmeldingsfrist den 10. marts  

• Skydeleder – riffel 29. marts o Antvorskov 

Kaserne  

Tilmelding den 17. marts  

• Riffelinstruktør – den faglig del den 30. og 

31. marts o Antvorskov Kaserne  

Tilmelding den 17. marts  

• Udsætningskursus 27. april o Vestsjællands 

Jagtforening Tilmelding den 9. april  

• DJ lederuddannelse – SoMe (Sociale 

medier) o Stenlille Jagtforening  

Tilmeldingsfrist den 9. april.  

• Genladningskursus den 4. maj o Skovbo 

Jagtforening  

Tilmeldingsfrist den 22. april  

• Jagthorninstruktør 4. og 5. maj o Kommer 

senere  

Tilmeldingsfrist den 22. april  

• DJ lederuddannelse – Når tasterne taler o 

Stenlille Jagtforening  

Tilmeldingsfrist den 7. maj  

• Hundeinstruktør – teoretisk del den 25. og 

26. maj o Ringsted og Omegns Jagtforening 

Tilmeldingsfrist den 12. maj  

• Hundeinstruktør – praktisk del den 29. og 

30. juni o Ringsted og Omegns Jagtforening 

Tilmeldingsfrist den 16. juni.  

  

Synes I, at der mangler kurser, eller er I i tvivl om, hvilke kurser, vi allerede kan tilbydes, så kan I kigge i 

kursuskataloget, som kan findes her.  

https://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-7/kurser/
https://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-7/kurser/
https://udgivelser.jaegerforbundet.dk/2017/foldere-og-tryksager/kursuskatalog-2017/?page=1
https://udgivelser.jaegerforbundet.dk/2017/foldere-og-tryksager/kursuskatalog-2017/?page=1
https://udgivelser.jaegerforbundet.dk/2017/foldere-og-tryksager/kursuskatalog-2017/?page=1
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Jeg vil gerne i min årsberetning takke alle foreninger, som gang på gang har mod på at stille jeres lokaler til 

rådighed, så det er muligt at alle disse forskellige kurser kan blive afholdt.  

  

Med venlig hilsen  

Charlotte Bak  

Kursuskoordinator Kreds 7  

Tlf. 30205658  

Mail: kreds7kursus@gmail.com  
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Årsberetning til Kredsmødet 2019 – mobil skydevogne. 

 

Kreds 7 råder i øjeblikket over 2 mobile skydevogne, som er placeret i Ballerup jagtforening 

i Måløv og den anden i Tune strategisk i kredsen. (Den tredje skydevogn er i øjeblikket 

udlånt til Kred 3) 

Vognene har i året løb været benyttet ved arrangementer i alt 7 gange, heraf udlejet 2 

gange uden medfølgende instruktør. 

Alle arrangementer er forløbet rigtig godt til stor glæde for lejere uden ”fører”, samt for 

begivenheder hvor der har været instruktører med ved skydningen.  

Tilbagemeldingerne har været meget positive. 

 

Vådeskud kan desværre nok ikke undgås (se foto) Selv garvede jægere kan blive nervøse og 

fumle med aftrækkeren. 

Der skete heldigvis kun materiel skade (overskudt patronopsamler). 

Sikkerheden kan ikke inprentes for ofte. 

Der er i øjeblikket 5 nye bestillinger for året 2019. Instruktørerne håber, at endnu flere vil 

benytte de mobil skydevogne. 

 

Mjh 

Torben Clausen 
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Årsberetning til Kredsmødet 2019 – Kreds 7 - Jagthorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Først en stor tak til alle, der har gjort en indsats for jagthornsblæsning i Kreds 7 i året løb - 

både som blæsere og instruktører m.m. 

Det er nødvendigt med dygtige instruktører, der kan forestå den ugentlige træning. Lige så 

vigtigt er det med tovholdere, der uge efter uge kæmper med papirer og regnskaber for at 

alt kan gå op i en højere enhed til glæde for de mange. 

Duelighedsprøverne og kredsmesterskaber blev afholdt af Ballerup jagtforening i lokaler 

lånt af Ballerup kommune. Tak til kommunen og jagtforeningen for et rigtig godt 

arrangement i en nydeligt pyntet hal med blomster, udstoppede dyr og flag. 

Egedal blæserne blev Kredsmestrer for grupper. 

Kredsmester i solo Fürst pless blev: Henning Øland Berg. 

Kredsmester i solo parforce horn blev: Torben Dolberg Clausen 

Der var nogenlunde samme antal deltager som tidligere år. Meget glædeligt at der fra 

Sverige var tilmeldt 4 soloblæsere, samt en gruppe. 

Alle der deltog i duelighedsprøven bestod med diplom og kunne herefter købe de 

eftertragtede mærker. 
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Hjerl hede Centret dannede en perfekt ramme om Forbundsmesterskaberne. 

Jagtforeningerne i området havde gjort en stor indsat for at skabe de bedst tænkelige 

betingelser for mesterskaberne. 

Tillykke til vinderne og tak til alle der stillede op for Kreds 7. 

Resultaterne kan læses i bladet ”Jæger”, der havde skildret begivenheden. 

Kommende arrangementer er: Duelighedsprøverne og Kredsmesterskaberne søndag den 

31. marts 2019 i Frederikssund. 

Forbundsmesterskaberne lørdag den 25. maj 2019 på landbrugsskolen i Nibe. 

Hold øje med JF-hjemmeside og i ”Jæger” for elektronisk tilmelding. 

Der er planlagt 2 nye kurser for jagthornsinstruktører i det kommende år. Et kursus i 

Jylland og et i Kreds 6 på Sjælland. 

Interesserede kan tilmelde sig Kursuskoordinatoren efter eget ønske et af de 2 steder i 

landet. 

Håber rigtig mange vil være med og deltage for Kreds 7 i flest mulige arrangementer. 

Vi ses til et nyt stort år … med succes 

Med blæserhilsen 

Torben 
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Beretning  

Flugtskydning DJ Kreds 7 – 2018 

 

Her er beretning fra flugtskydningskoordinatoren i DJ Kreds 7, der kommer jeg ind på 

nogle af 2018’s aktiviteter, bla haglskydeprøver, resultater fra FM i jagtskydning - 

Jæger Sporting og miljø. 

Haglskydeprøver: 

Der har været afholdt 14 prøver i kreds 7, 991 aspiranter har været tilmeldt, af dem – 

Bestod –     493 – 49,7 % 

Dumpede – 449 – 50,3 % (incl udeblivende) 

Udeblev -    49 – 5 % 

På landsplan var 3993 aspiranter oppe – 57,2 % bestod. 

Kreds 7 står for ca 25 % af alle aspiranter, hvorfor er beståelsesprocenten så lav ?? 

Helt sikkert er det, at mange kommer meget uforberedt, tager ”chancen” og dumper med 

et brag, er det aspiranternes ansvar, foreningernes eller de kommercielle jagttegnskursers  

skyld…..?? Måske lidt af hvert, mere træning og bedre forberedelse skal der til, hvis det 
skal 

blive bedre. For banerne og haglprøvesagkyndige, er det et stort problem med de mange 
der 

bare bliver væk, og får deres prøvegebyr tilbage, dette er spild af gode kræfters tid og 
skaber 

dårlig økonomi på prøverne !! 

Her skal lyde en stor tak til alle banerne, haglprøvesagkyndige og haglprøvehjælperne for 
deres indsats året igennem. 

Det forventes, at antallet af aspiranter vil falde, derfor er der pt kun planlagt 11 haglskyde- 

prøver i 2019. Disse kan ses på -  https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/jagtens-proever/ 

Miljø: 

Der har i 2018 været stor focus på miljøet, det være sig på skydebanerne eller under 
jagtens 

udførsel. Stort projekt omkring plastaffald er skudt i gang, haglskålene af plast skal 
udfases og erstattes med nogen, der er hurtigt nedbrydelige i naturen, spændende 
hvordan disse patroner bliver at skyde med, og ikke mindst prisen !!  Sikkert er det, vi 
jægere skal gå forrest og passe på den natur vi nyder… 

 

For skydebanerne gælder det, at her er miljøet meget mere end bare haglskåle….. 

https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/jagtens-proever/
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Her er mange baner langt fremme med affaldssortering, opsamling af lerduerester, 
opsamling 

af haglskåle, skydehuse(støjdæmpning) og brug af miljøduer.  På sigt, er der ingen tvivl 
om, 

at banerne hvad enten de vil eller ej, bliver nødt til, at tænke miljø, hvis deres forsatte 
plads i 

landskabet ikke skal komme i fare!! 

Derfor er det vigtig, at alle hjælper hinanden, og udbreder gode ideer der kan gøre livet 
nemmere, for alle dem der driver banerne. 

Resultater: 

FM i Jagtskydning 

Række Navn Medalje Klub Resultat 

Dame Musse Bronze HFJ 36/40 

Dame-hold Tølløse Damer Guld Tølløse 106/129 

 HFJ Damer Bronze HFJ 104/125 

Junior Jeppe Olsen Guld HFJ 40/42 

 Gustav Lagerbon Sølv HFJ 39/41 

 Marcus Kjep Bronze Bjergsted 38/41 

Junior-hold HFJ Junior Guld HFJ 114/124 

 Køge-Herfølge Bronze KHJ 108/128 

Junior-jægerrække Rasmus Schmidt Guld KHJ 30/46 

 Johannes Pedersen Sølv Jernløse 25/43 

Junior-jægerræk-hold Jernløse Jagtforening Guld Jernløse 81/133 

Senior Morten Christiansen Bronze Tølløse 40/40 

Senior-jægerrække Mikael Andersen Guld KHJ 37/42 

 Martin Hansen Bronze Tølløse 35/42 

Senior-jægerræk-hold Tølløse Senior 2 Bronze Tølløse 109/127 

Oldboy Steen Hansen Guld HFJ 40/40 

Oldboy-jægerræk-hold Gribskov Oldboys Guld Gribskov 99/129 

 

FM i Jæger Sporting 

Junior Emil Petersen Guld HFJ 96 (34) 

 Jeppe Olsen Sølv HFJ 96 (33) 

Junior-hold HFJ Young Guns Guld HFJ 284 

 Køge-Herfølge Junior Bronze KHJ 258 

Senior Mikael Andersen Bronze KHJ 95 

 

 

I 2019 vil kvalifikationsskydningerne være som følger: 

18.Maj – Jagtskydning – Lammefjorden. 

26.Maj – Jagtskydning – Skovbo. 
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23.Juni – Jæger Sporting – Hvidebæk. 

For tilmelding mm, se bladet Jæger eller ”jægerforbundet.dk” 

 

Til sidst en stor tak til alle aspiranter, skytter, baner, hjælpere, dommere, sagkyndige mm, 

for samarbejdet i 2018, uden jer var der ingen skydninger…. 

 

Torben Broløs 

Flugtskydningskoordinator Kreds 7 
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Årsrapport 2018 - Riffelområdet, kreds 7 

Ut har igen i år haft meget stor hjælp fra de tre øvrige kreds kordinatoorer som er Johannes 

Nielsen, Jesper Søgaard Jensen og Ann-Katrine Krogsgaard samt Max Elbæk fra kredsbestyrelsen. 

Uden Deres store arbejdsindsats kunne riffelarbejdet ikke fungere. 

Aktiviteterne er på lokal plan, set med mine øjne, uændret i forhold til 2017.  

Der er en lokal fast skare der kommer og træner regelmæssigt, så ser vi lidt nye inden 

riffelprøverne og herefter ser vi ikke ret mange af de nye jægere mere.  

Dette er desværre vilkårene for vores uundværlige lokalforeninger, som jeg ser og oplever det, 

selvfølgelig er der små solstrålehistorier rundt omkring men der kunne godt bruges nogle flere 

kunder i butikken rundt om på banerne, hvor vi har en god skare af frivillige og instruktører som er 

klar til at hjælpe.  

Vi er lidt udfordret på området med samarbejdet med Forsvaret da vi ikke ved om de hidtidige 

priser på baner og terræn forbliver gældende eller om der er stigninger på vej. Dette er et problem 

for både lokalforeninger og kredsen. 

Vi har i kreds 7 haft den glæde at kunne hjælpe en gruppe mennesker der selv tog initiativ til at 

lave en ny skydning på varieret afstande som på en jagtfeltskydning bare indenfor rammerne som 

var mulige på Københavns skyttecenter og det blev en stor succes. med omkring 100 deltagere og 

den gentages igen i år den 30. marts 2019. Det er en skydning som nok er kommet for at blive. 

Jagtfeltskydningen i Jægerspris var fyldt op som det snart er tradition for.  

Denne for kredsens vedkommende største aktiv kan ikke lade sig gøre hvis vi ikke kan trække på 

alle de frivillige hjælpere som bakker op om skydningen og hjælper med at få det til at glide. Det er 

både i planlægningsfasen og opstilling lørdag og afvikling og nedtagning søndag.  

Jeg er i anden sammenhæng blevet bedt om at prøve at sætte timeforbrug på vores aktiviteter og 

Kvalifikationsskydningen i Jægerspris bliver der brugt ca. 466 timer fordelt på ca. 35 Personer som 

Alle er ulønnede, så det er ikke uden grund at der ikke kan siges nok tak til dem som hjælper.  

Som jeg skrev i Årsrapporten sidste år så bliver der brugt mange timer på koordinatoropgaven og 

det var ønskeligt med en arbejdsfordeling som vi har haft gjort i en periode i 2018 hvor Max Elbæk 

har taget over og har haft tjansen med udvalgsmøder og jeg har fokuseret på Jagtfeltskydning og 

Materiel, dette er nu stoppet da der indtraf omstændigheder som gjorde at Max Elbæk måtte 

omprioritere sin tid. Vi har derfor valgt at gå tilbage til den hidtidige model i en periode og se hvad 

tiden bringer.  

Riffelprøverne har i 2018 ikke skilt sig ud fra gennemsnittet fra de andre år og antal af prøver og 

aspiranter. 
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Dog vil jeg for egen regning efter at have deltaget i over halvdelen af prøverne i kredsen 

konkludere at generelt så virker aspiranterne nok lidt mere forberedt til prøverne end tidligere. 

Jeg vil til slut sige tak for samarbejdet i 2018 med kredsen. 

 

Med tak for det forgangne år. 

Allan Petersen 

Riffelkoordinator kreds 7 
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Natur og Jagtsti for kreds 7 2018 
 

    8 april. 

    Natur og Jagtsti for kreds 7 Lammefjordens skydebane   

    26 deltagere. 9 Jægere og 17 Jagttegnselever. 

 

    4 og 5 maj Ryegård Natursti med 36 deltagere. 

 

    18 til 21 maj Livsstilmessen Ledreborg. 94 børnemedaljer  og ca. 400 

    besøgende på standen. 

 

    8 – 9 – 10 juni Dyrskue Roskilde. 1572 deltagere i Naturstien. 

 

    17 juni Kornets Dag Viskingegården. 52 børnrmedaljer. 164 deltagere. 

 

    3 juli. Hørsholm Jagtforening. Uddelt 15 medaljer. 22 deltagere. 

 

    14 juli. Lammefjorden Jagtforening. Familiedag.  Natursti 32 medaljer, 

     deltagere. 

 

     2 september Naturens dag. Røsnæs. Natursti  deltagere 94 

 

     8 september Naturens dag. Rørvig Jagtforening. Natursti. Deltagere 104 

 

 

    Tak til alle hjælpere for et godt stykke arbejde.   

 
    Jægerhilsen Jens Klaus Jensen 

    Jagtstikoordinator kreds 7. 
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Status frivillige jagtprøver 2018.  
 

Der var ved de frivillige jagtprøver, som blev afholdt på Hagested – Gislinge, Skovbo, 

Langstrup og Køge – Herfølge skydebaner tilmeldt 447 kursister til prøverne.  

Det er et fald, i antal deltager, til vores frivillige jagtprøver i forhold til 2017, hvor der var 

456 tilmeldte deltager. Men antallet af nye jagttegns kursister er også for nedadgående i 

antal.  

Vi kan stadig i kreds 7 være stolte over, at vi har det største antal deltager til frivillige 

jagtprøver, i forholdt til de andre kredse i Danmarks Jægerforbund.  

Beståelsesprocenten i de frivillige jagtprøver svinger ligeledes også meget, de skriftlige 

prøver er som sådan ikke svære, men det kræver jo, at man læser hele spørgsmålet og ikke 

svarer på det halve af spørgsmålet, for er chancen for svare rigtigt på spørgsmålet 

minimeret.  

I dag findes der flere billeder, af det samme dyr og fugl, hvilket bevirker et 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 elementære ting i forbindelse med 

jagtens udøvelse, så består man den frivillige og tvungen jagtprøve.  

Vi oplevede desværre også, at der var en jagttegnsudbyder, som ikke havde haft sine 

kursister på skydebanen, da de kom til den frivillige jagtprøve. De spurgte om hjælp til, 

hvordan de kom til og skyde med haglgevær, for de gange, de skulle have været på 

skydebane, havde deres jagttegnsudbyder aflyst skyde instruktionen.  

Jeg vil ligeledes takke mine prøveledere og hjælpere, for deres indsats ved årets prøver, 

samt tak for et godt samarbejde omkring de frivillige jagttegns prøver.  

  

Ole Hansen  

Koordinator frivillige jagtprøver kreds 7.  

 

  


