
Flugtskydning Kreds 7 - beretning for 2019: 

 

Her er beretningen fra flugtskydningskoordinatoren i Kreds 7 for 2019. 

I beretning vil jeg komme ind på kvalifikationsskydninger, Forbunds-    

mesterskaber, haglskydeprøver og lidt info. 

Der blev afholdt to kvalifikationsskydninger i jagtskydning, 59 skytter i 

Lammefjordens Jagtforening og 74 skytter Skovbo Jagtforening. 

Af disse skytter var de 21 juniorer, det er meget glædeligt, at se alle de unge 

skytter i Kredsen, mange af dem holder et meget højt niveau. Dette kunne ikke 

ske uden, at forældre, klubber og sponsorer mm, hjælper dem på vej, stort tak 

til alle der yder en indsats. 

Der blev afholdt en kvalifikationsskydning i JægerSporting, fælles for Kreds 6+7, 

dette skete i Hvidebæk Jagtforening. 44 skytter deltog, hvilket er et flot deltager 

antal. Her var halvdelen, 22 skytter juniorer, ingen tvivl om, at Sporting er noget 

de unge mennesker, godt kan lide at skyde. 

En stor tak, til især Martin Tønnesen, der sammen med sine hjælpere, havde 

sat to baner, hvor alle fik en god oplevelse og mange træf. 

Til FM i Jagtskydning, Jæger Trap, Jæger Sporting, fik Kreds 7 mange medaljer: 

Jagtskydning 

Junior- Hold:   Guld – Hedehusene-Fløng 

                       Sølv – Bjergsted Jagtforening 

      Individuel: Guld – Jonas Bøgelund 

                       Sølv – Christoffer Rasmussen 

                       Bronze – Mads Baarupdal 

Jægerklasse:  Guld – Frederik Munch Achton-Lyng 



Dame-Hold :       Guld – Guldpigerne fra Tølløse-Vipperød Jagtforening 

                            Sølv – Hedehusene-Fløng Jernladies 

Dame-individuel: Guld – Gitte Haue Rasmussen 

                            Sølv – Trine Krath 

Oldboys-Hold :    Sølv – Oldboyserne – Tølløse-Vipperød 

Veteran-individuel: Bronze – Steen Sørensen 

Jæger Trap 

                 Dame: Guld – Gitte Haue Rasmussen 

                             Sølv -  Marie-Louise Achton-Lyng 

                 Junior: Guld – Jonas Bøgelund 

                             Sølv – Marcus Kjep 

                 Senior: Guld – Andreas Nielsen 

Jæger Sporting 

                 Dame:  Sølv – Marie-Louise Achton-Lyng 

                 Junior:  Guld – Jeppe Olsen 

         Junior-Hold:  Sølv – Young Guns Hedehusene-Fløng 

                              Bronze – Jernløse 

Endnu engang stort tillykke til alle de mange medaljetagere, det er flot! 

 

Der har i 2019 været 13 haglskydeprøver i Kreds 7, i disse prøver har 1108 

Aspiranter været oppe, i hele DK har 4523 Aspiranter taget prøven, så Kreds 7 

Har ca 25% af alle prøverne. Dette kunne ikke lade sig gøre uden alle 

Sagkyndige, Hjælpere/dommere og alle banerne, stort tak for en stor indsats. 

Desværre består ikke alle, ca 50% består i Kreds 7, hvorfor er det så få ?? 



Ja, mange møder op, uden nok eller ingen træning……se nu at komme ud på 

de baner i skal op til prøve på, der er instruktører til at hjælpe derude. 

 

Fra 1.Juli 2020 sidestilles de forskellige skydeprøver. 

Det betyder, at man selv kan vælge hvilke prøver man vil tage, afhængig af den 

jagtform man vil dyrke.  Haglskydeprøven, behøver ikke tages først!! 

 

Tak til alle der har ydet en indsats på alle Kreds 7 mange skydebaner !! 

Flugtskydningskoordinator Kreds 7 

Torben Broløs 


