
 

Beretning 
Flugtskydning DJ kreds 1 2018 

 
Det forgangne år har været et særdeles spændende og godt år, med mange opgaver og udfordringer i 
hvervet som flugtskydningskoordinator. 
Flugtskydning er DJ´s langt største enkelte aktivitet, og interessen stiger kontinuerligt.  
I kreds 1 er det samme billede; interessen og tilslutningen til flugtskydning stiger ganske støt, både til 
kredsarrangementer og ude lokalt på banerne hvor aktiviteten til træningsskydningerne også er i 
rivende fremgang.  
Dette skyldes især at der de seneste år er skabt nye tiltag som dels øger interessen for skydning, men 
især øger interessen hos en bredere skare af skytter end vi tidligere har set. 
 

 
 Kvalifikationsskydningen i jagtskydning blev i 2018 afholdt på skydebanen i Nibe på den flotteste 
sommerdag, lørdag d. 26. maj 2018 med 23 tilmeldte hold, og i alt 106 tilmeldte skytter. Skydningen 
var et særdeles godt afviklet arrangement, og der blev skudt særdeles flotte resultater.  
Kvalifikationsskydningen i 2019, bliver på Morsø Jagt- & Flugtskydningscenter lørdag den 25. maj. 
 
Forbundsmesterskabet i Herning sidste weekend i juli havde som noget nyt i 2018 en ”Jægerrække” i 
alle aldersklasser for såvel individuelle som hold. Det betød at ALLE der havde deltaget i en 
kvalifikationsskydning men ikke havde været heldige at opnå kvalifikationskravet alligevel kunne 
deltage i Herning, blot som tilmeldte i jægerrækkerne. Tilslutningen til Jægerrækken blev dog ikke i 
2018 så stor som forventet, hvilket måske skyldes for lidt omtale af den nye mulighed. Alle var nok 
heller ikke bevidste om at der også var medaljer og præmiering i jægerrækkerne. Al begyndelse kan 
være svær og vi håber at deltagelsen i Jægerrækkerne vil blive større i 2019. Forbundsmesterskabet i 
Herning er en sand folkefest og en meget stor oplevelse at deltage i, uanset om man står på podiet 
eller blot skyder for at hygge sig med kammeraterne. 
Forbundsmesterskabet i Jægertrap blev også i 2018 afviklet på en ny måde. Der ar ingen faste 
skydetider for skytterne, som selv bestemte hvornår de ville skyde de to tællende serier. Serierne 
kunne skydes fordelt over både lørdag og søndag eller begge den ene af dagene. Dette tiltag blev 
særdeles positivt modtaget af skytterne, og var også en stor forenkling administrativt. For skytterne fra 
Kreds 1 blev forbundsmesterskabet 2018 igen et år med mange særdeles fine placeringer. Specielt vil 
jeg nævne at seniorholdet fra Nibe vandt guld, dameholdet fra NVH også guld og Connie Lundby vandt 
sølv individuelt i damerækken, efter en særdeles flotte præstationer. 
 
Jægersporting kvalifikationsskydning blev afholdt i Flejsborg, på en velorganiseret, spændende og 
udfordrende bane, men trods sværhedsgraden med nogle forrygende resultater. Deltagerantallet til 
kvalifikationsskydning i Jægersporting er stigende og i 2018 var der 33 deltagende skytter. Stigningen 
viser at der også i DJ er interesse for Jægersporting og er bestemt med til at sikre fremtiden for 
Jægersporting som disciplin i DJ.  
Forbundsmesterskabet i Jægersporting blev også i 2018 afviklet i Lund, hvor skytterne fra kreds 1 var 
stærkt dominerende, især i damerækken hvor Sussie jade vandt guld, Louise Buus Pedersen sølv og Jane 
Heikendorf en bronzemedalje i damerækken. Dameholdet fra SSV løb af med guldmedaljerne og 
dameholdet fra NVH tog sølvmedaljerne. I seniorrækken blev det til sølv til holdet fra NVH. 

https://www.facebook.com/jane.heikendorf?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDmPx3gn04_EVbyZRlMp5T0YE7iRDgoO357dQq4HKnm1GBOdrlqXfq_W_6awhckpYrycSbsu5bl23J9&dti=1032884800070644&hc_location=group
https://www.facebook.com/jane.heikendorf?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDmPx3gn04_EVbyZRlMp5T0YE7iRDgoO357dQq4HKnm1GBOdrlqXfq_W_6awhckpYrycSbsu5bl23J9&dti=1032884800070644&hc_location=group


Kvalifikationsskydningen i Jægersporting i 2019 bliver lørdag d. 8. juni i Støvring, og FM i Jægersporting 
afholdes i Lund d. 15. september 
 
Jægerskydningen i Brønderslev/Moseby blev afholdt midt i juni, og trods det lunefulde danske sommervejr 
der bød på en ganske voldsom regnbyge, blev det som vanligt en rigtigt god dag med 32 deltagere, der 
præsterede flotte resultater på både riffel- og flugtskydebanen. Også i år var det lykkedes at indsamle en 
masse fine sponsorpræmier til jægerskydningen. 
Jægerskydningen afholdes i 2019 søndag d. 16. juni, med start på riffelbanen i Brønderslev. 
 
Vendelbo-Cup´en har nu kørt i tre sæsoner. Det er en holdskydningsturnering i jagtskydning der skydes på 7 
forskellige baner i løbet af sommeren. Alle skydninger tæller i det samlede resultat, og holdene er efter de 
første opnåede resultater inddelt i klasser, så alle skyder mod hold på tilsvarende niveau. Dette bevirker at 
alle hold, uanset niveau, kan strides jævnbyrdigt hele turneringen igennem. Netop dette koncept har vist 
sig at være særdeles populært, da der til skydningerne i 2018 var 28 hold tilmeldt, hvilket betød ca 120 
skytter til hver eneste skydning. Så mange skytter samlet giver fantastiske arrangementer med utroligt 
socialt sammenhold på tværs af foreningerne. På banerne kan succesen dels ses på en ganske stor 
omsætning på turneringsdagene, men ikke mindst på en stærk øget træningsaktivitet i perioderne op til 
turneringsskydningerne. Interessen for skydningen er stærkt stigende, og i 2019 udvides turneringen til 32 
hold, som er det absolut maksimale antal det kan lade sig gøre at afvikle på en aften. Med 32 hold vil vi nu 
få skydninger med ca 150 deltagere. Fantastisk at opleve den stemning der er til så store arrangementer 
med masser af fornøjede skytter der hygger sig på tværs af foreningerne. 
 
De sociale medier er gode og vigtige værktøjer i formidlingen af budskaber og informationer, også indenfor 
flugtskydning, hvor der på Facebook er grupperne ”flugtskydning DJ kreds 1” og ”vendelbocup 
jagtskydning”. I disse grupper opslås annoncering af arrangementer, skydetider, resultater, billeder osv. 
 
Kredsens skydevogne kan stadig rekvireres til arrangementer og instruktioner af foreninger, skydebaner, 
konsortier og enkeltpersoner. Skydevognene er et godt supplement til instruktionerne rundt på banerne, 
og giver også mulighed for at lave lidt anderledes skydninger end der er muligt på de faste baneanlæg. 
 
I 2018 blev der i kreds 1 afholdt 13 haglskydeprøver med i alt 452 aspiranter, hvilket er et gennemsnit på 34 
aspiranter pr. prøve. Vi har valgt at holde flere og dermed mindre prøver, da vi herved kan tilgodese flere 
baner og derved opmuntre disse til at gøre mere ud af instruktions- og træningsmulighederne for 
haglprøveaspiranterne. For aspiranterne er det også en fordel at der ofte er prøver lokalt hvor de er trygge 
og vant til at komme og i det større perspektiv giver det aspiranter mulighed for at finde en prøve der 
passer bedst, og dumper der til én prøve er der stadig mulighed for at komme til en ny prøve uden at skulle 
rejse langt eller vente længe herpå. Geografien i kredsen gør også at der er behov for et større prøveantal 
for at sikre at alle aspiranter kan nå en prøve indenfor en radius af 50 km. 
Beståelsesprocenten i kreds 1 var i 2018 på 66,8 %, hvilket er en støt stigning i forhold til tidligere år, og for 
øvrigt landets bedste. Stigningen skyldes dels at aspiranterne er blevet mere bevidste om hvad der kræves 
af træning for at bestå prøven, og ikke mindst at skydebanerne er blevet rigtigt gode til at tage hånd om de 
aspiranter der kommer for at træne til en haglskydeprøve. Haglskydeprøven er egentlig ikke særligt svær, 
men kræver at man er dus med sit våben og vant til at håndtere det. Får man instruktion på en skydebane 
af en god instruktør nogle gange, hellere lidt men tit, så er man godt rustet til at gå til haglskydeprøve. Vi 
savner stadig at se rigtigt mange af de ”gamle” jægere, der burde tage prøven blot for at vise at de er habile 
til at gå på jagt med deres haglvåben. Skulle prøven engang i fremtiden blive tvungen, i stil med 
riffelprøven, ville det jo være fint at være på forkant. 
Økonomien i afholdelsen af haglskydeprøverne har også i kreds 1 været særdeles tilfredsstillende, da vi i 
2018 havde den bedste gennemsnitlige økonomi på haglskydeprøverne på landsplan. Den gode økonomi 
skyldes at særdeles godt og ansvarligt korps af sagkyndige og hjælpere, der sørger for at optimere prøverne 



mest muligt med minimalt antal af personale. I 2018 var der oprettet 781 pladser på haglskydeprøverne og 
som nævnt blev kun 452 af disse benyttet, så der er rig mulighed for at komme til prøve. På landsplan blev 
der oprettet 5819 pladser og benyttet 4520 af disse. Til dette skal så også nævnes at prøverne først 
oprettes med mindre deltagerantal f.eks. 52 pladser for at kunne afvikle prøverne med mindre personel, og 
så når disse pladser er booket, åbnes op for endnu et antal pladser, op til i alt 105 pladser, som så 
efterfølgende kan bookes.  
Antallet af aspiranter der består jagtprøven er noget større end antallet af aspiranter der går til 
haglskydeprøve, og derfor er udtrykket ”længselsjægere” opstået, om denne gruppe af nye jægere, der har 
bestået jagtprøven men ikke er kommet til haglskydeprøve. ”Længslen” skulle så bestå i at de ”stakkels” 
nye jægere ”ikke har haft mulighed for at komme til en haglskydeprøve”, da der ikke er prøver nok. 
Enhver kan se at dette ikke er tilfældet, tværtimod. Der findes ingen ”længselsjægere”, men nok snarere en 
ret stor mængde der tager et jagttegn uden egentlig at ville gå på jagt, men måske blot tager jagttegnet af 
interesse, eller i sociale sammenhæng. Disse mennesker ser vi jo af gode grunde ikke til skydeprøverne. 
 
I 2019 bliver der i kreds 1 afholdt 16 haglskydeprøver fordelt over hele kredsen. 
 
Til slut skal det 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. 
 
En stor tak skal også lyde til alle skytter, sagkyndige, hjælpere og baner, for et særdeles godt samarbejde, 
jeres positive indstilling og uvurderlige hjælp til at sikre vellykkede arrangementer og prøver i det 
forgangne år. 
 
Jeg glæder mig til samarbejdet og alle opgaverne i det kommende år og ser frem til mange gode timer i 
jeres selskab på banerne i 2019. 
 
 
Per Lindegaard 
Flugtskydningskoordinator kreds 1 
Tlf 72246688 


