Vejen til
Haglskydeprøven

Få mere information her:
Facebookgruppen Haglskydeprøve:

Instruks for haglskydeprøven
https://mst.dk/media/171576/instruksen-forhaglskydeproeven-2019-001.pdf

http://www.jaegerforbundet.dk/jagt/jagtens-proever/
haglskydeproeve/

Tilmelding til prøve. http://mst.dk/friluftsliv/jagt/
jagttegn/

2019

Kære nye jæger.
Forude venter haglskydeprøven, og det er vigtigt, du er velforberedt,
når du skal til prøven.

”Alle jægere, som består jagtprøve i 2014 eller senere, skal for at gå
på jagt med haglgevær bestå en haglskydeprøve. For jægere, der bestod jagtprøven i 2013 eller før, er der ikke krav om at skulle bestå
haglskydeprøven.
Meddelelse om tid og sted for haglskydeprøvernes afholdelse annonceres på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.
Før man kan aflægge haglskydeprøven, skal man bestå jagtprøven og
herefter betale og tilmelde sig haglskydeprøven via "Mit jagttegn".
Ved tilmelding til haglskydeprøven skal der til Naturstyrelsen betales
et prøvegebyr på 200 kr. Betaling skal ske med betalingskort via "Mit
jagttegn" eller ved anvendelse af en OCR-linje, som fremgår af "Mit
jagttegn".
Tilmelding skal ske senest kl. 12 dagen inden prøvens afholdelse.
Til selve prøven skal man medbringe gyldigt jagttegn, eller midlertidigt jagttegn, som kan printes på "Mit jagttegn”, samt billedlegitimation.
Man skal have bestået haglskydeprøven, før man kan aflægge riffelprøven og bueprøven. Dette gælder ikke for jægere, som bestod jagtprøven i 2013 eller før”.

Til prøven skal du vise, at du kan håndtere din haglbøsse korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, under såvel skydning som under den alm.
færdsel med haglbøssen.
Du skal også vise, du har den fornødne skydefærdighed, og din træfsikkerhed er tilstrækkelig, for at udøve forsvarlig jagt.
For at forberede dig bedst muligt til prøven, er det vigtigt du læser reglerne for haglskydeprøven grundigt, så du véd hvilke krav der stilles.
Det er særdeles vigtigt, at du har rutine i at håndtere din haglbøsse, og
kan skuldre bøssen så det føles let og naturligt. Dette kan med held tørtrænes hjemme i stuen nogle få minutter hver dag.
Skydefærdigheden opnår du ved at træne på en skydebane, under vejledning af en kyndig instruktør. Mange skydebaner under Danmarks Jægerforbund tilbyder netop haglprøveaspiranter og nye jægere træning
og instruktion forud for prøverne. Rundt på disse baner står veluddannede instruktører klar til at hjælpe, og vejlede netop dig så du under trygge, sikre og afslappede forhold opnår de fornødne færdigheder.
Det er en god ide, at træne regelmæssigt på skydebanen forud for prøven. Hellere lidt men tit. Det kan være svært at opnå et godt resultat
ved at skyde mange skud én dag, men er ofte bedre at skyde færre skud
pr gang, og i stedet komme flere gange på banen. Således skabes en rutine, og lærdommen kan nå at ”bundfælde” sig fra gang til gang.
Information om haglskydeprøverne i Kreds 1 Nordjylland, instruksen for
prøverne, samt information om de enkelte baner, og hvilke træningsmuligheder der tilbydes, kan du finde på Facebook-gruppen
”Haglskydeprøve”, eller på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.
På denne folders bagside er der links og et kort, der viser hvor og hvornår haglskydeprøverne afholdes i kreds 1 i 2019.
Knæk og bræk
Danmarks Jægerforbund, Kreds 1

