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Beretning 2019 Flugtskydningskoordinator 

Flugtskydningen er i rivende udvikling. Både som sport og fritidsaktivitet, men uanset om man dyrker 

skydningen på eliteplan eller blot som hyggelig aktivitet sammen med gode kammerater, er det stadig med 

til at sikre gode sociale relationer og gøre den enkelte bedre til det håndværk det er at gå på jagt og sikre at 

det efterstræbte vildt dræbes så humant som muligt. 

Flugtskydebanerne over hele kredsen oplever en stadig større søgning og interesse for alle flugtskydningens 

discipliner. Tendensen er, at det der trækker skytterne af huse er turneringer og holdskydninger. Det er 

fællesskabet og det sociale man vægter højt. Det er være en del af et hold finder mange skytter stor 

fornøjelse i.  

Det er en mulighed vi skal benytte os af for at skabe endnu mere aktivitet rundt om på banerne. Nogle 

steder kan succesen dog have den bagside at det skaber trængsel på den enkelte baner, grundet 

manglende skydetid, hvilket også er medvirkende til at DJ sætter store kræfter ind på at skabe bedre vilkår 

for skydebanerne og sikre mest muligt skydetid for de enkelte baner. 

Gode veletablerede baner med megen skydetid er vigtigt for at kunne imødekomme efterspørgslen fra 

skytterne. Både de etablerede skytter og de aspiranter der skal til en haglskydeprøve og dermed behøver 

træning og instruktion forud for dette. Mange af banerne i kredsen tager denne opgave med netop 

haglprøveaspiranterne meget seriøst og udbyder instruktioner og deciderede træningsforløb forud for 

prøverne. Det sikrer en god beståelsesprocent til prøverne og er med til at hverve nye medlemmer til 

fællesskabet. 

Vi har baner i kredsen der er lukningstruede, hvilket er stærkt beklageligt. Samtidigt er der dog nye store 

skydebaneprojekter igangsat, så forhåbentligt kan vi på den langt sigt udvide flugtskydningsmulighederne i 

kredsen. 

Forureningen fra skydebanerne er i stærkt fokus, og de enkelte baner bør omstille sig til så miljøvenlig drift 

som overhovedet muligt, og indregne udgift til løbende oprensning i den daglige drift og prissætning. Én af 

udfordringerne er haglskålene af plast, men den store indsats fra DJ på netop dette område gør at vi i 

nærmeste fremtid vil se en meget større udbredelse af nedbrydelige haglskåle til realistiske priser og 

dermed på sigt en total overgang til bionedbrydeligt materiale. 

Vi har i det forgangne år haft mange flugtskydningsarrangementer i kredsen og fælles for dem alle, er at det 

har været med stigende deltagerantal i forhold til tidligere år. Det er en rigtig positiv udvikling. 

Arrangementer er alt andet lige sjovere når der er mange deltagere og stor opbakning. 

Kvalifikationsskydningen i Jagtskydning blev i 2019 afholdt på Morsø Jagt- og Flugtskydningscenter, og 

bliver i 2020 afholdt på Moseby Flugtskydningscenter 23. maj. I jagtskydningen blev der for et par år siden  

indført en Jægerklasse for de skytter der ikke opnåede kvalifikationskravet, således at disse skytter også 

kunne deltage ved Forbundsmesterskabet i Herning. I opstartsåret var tilslutningen ret lille, men allerede i 

2019 var der en ganske fornuftig deltagelse i Jægerklasserne ved FM. Uanset om man skyder i den ene eller 

anden klasse ved FM, er der stadig konkurrencemomentet og ikke mindst det sociale islæt, ved den sande 

folkefest som FM vitterligt er. Der er endvidere også præmiering med medaljer i Jægerklassen, som i de 

kvalificerede klasser. 



Kvalifikationsskydningen i Jægersporting blev afholdt på SSV´s baner i Støvring, og bliver i 2020 afholdt på 

Flejsborg skydecenter 6. juni. FM i Jægersporting er som de foregående år placeret på skydebanen i Lund i 

det Sønderjyske. Her skydes de 100 duer til mesterskabet på fire forskellige baner, og rammerne er sat til at 

give skytterne en særdeles god og udfordrende oplevelse. Jægersporting er en meget populær og udbredt 

disciplin i den sydlige del af kredsen, hvorimod den norlige del af kredsen halter en del efter netop på dette 

punkt, nok især pga manglende baner med sporting som disciplin. Heldigvis begynder sportingbanerne og 

interessen herfor at blomstre frem nordenfjords, så inden for få år må det formodes også at være en stærk 

og udbredt disciplin over hele kredsen. 

Holdskydningsturneringen i jagtskydning, ”Vendelbo-cup” er en forrygende succes. Op mod 140 skytter på 

hold fra forskellige foreninger konkurrerer mod hinanden i turneringen der skydes over 7 gange på 

forskellige baner, men et klasseinddelingssystem der gør at skytterne i løbet af turneringen placeres i 

klasser hvor de konkurrerer med jævnbyrdige hold. Skydningerne afholdes fortrinsvis på almindelige 

hverdagsaftener, hvor alt er nøje tilrettelagt med tidsplaner for at sikre en gnidningsløs afvikling inden for 

den fastsatte tid. Skydningen er særdeles populær også hos banerne, der har mulighed for en ganske 

betragtelig omsætning med omkring 140 skytter på banen. For skytterne er det foruden det 

konkurrencemæssige, i stor stil det sociale samvær og de netværk der knyttes på tværs af foreningerne der 

vækker begejstring. I 2020 er turneringen udvidet med yderligere et hold og endnu en bane er tilmeldt 

turneringen således at der kommende sæson skydes på 8 forskellige baner. Interessen for turneringen er så 

massiv et de nu 33 deltagende hold er det absolut maksimale antal hold og skytter der kan afvikles på 

aftenskydninger. Turneringen afsluttes med præmieoverrækkelse og spisning til den sidste skydning, der 

afholdes en lørdag på skift hos de deltagende baner. 

Den traditionsrige ”Jægerskydning”, der afholdes som en kombinationsskydning med både riffel og 

haglbøsse, på riffelbanen i Brønderslev og flugtskydningsbanen i Moseby, var også i forgangne sæson en 

populær begivenhed. Muligheden for at skyde med begge våbentyper til samme skydninger vækker 

interesse hos mange, og giver også en god mulighed for at få trænet lidt ekstra med begge våben. Der er til 

skydningen deltagere på alle niveauer, og fælles for dem er at de alle får en hyggelig og ikke mindst lærerig 

oplevelse. Jægerskydningen i 2020 afholdes 14. juni med start på riffelbanen i Brønderslev. 

I Kredsen har jeg valgt af afholde haglskydeprøverne som mange, forholdsvis små prøver, fordelt på baner 

over hele kredsen. Det har vist sig som en succes, da aspiranterne har mulighed for at træne på samme 

lokale bane. som de skal aflægge prøve på. Det skaber også mulighed for banerne til at lave målrettet 

træning til aspiranterne, og øger muligheden for at få aspiranterne sluset ind i fællesskabet som nye 

medlemmer. Der blev i 2019 afholdt 16 prøver med 641 aspiranter, mod 487 aspiranter i 2018. 

Beståelsesprocenten var i 2019 i kredsen ca 61%. Der ligger for nuværende lovforslag til ikrafttrædelse om 

at det er muligt at gå til riffel- eller bueprøve uden først at have bestået haglskydeprøve, i modsætning til 

tidligere, hvor bestået haglskydeprøve var et adgangskrav til de øvrige prøver. Dette skaber mulighed for at 

den nye jæger der udelukkende ønsker at jage med enten riffel eller bue blot kan tage prøve med denne 

våbentype og ikke øvrige våbentyper. Jeg tror umiddelbart ikke, det vil ændre ret meget på antallet af 

aspiranterne til haglskydeprøverne, da det efter min overbevisning vil være et minimalt antal aspiranter der 

udelukkende vælger én af de andre våbentyper. Tværtimod er trenden jo netop at alle nye, og for den sags 

skyld også ”gamle” jægere, ønsker muligheden for at kunne jage med så mange våbentyper som muligt, 

både hagl, riffel og bue. Selvfølgelig kan man tage prøverne i vilkårlig rækkefølge nu, men antallet af 

aspiranterne til de enkelte discipliner vil nok være uændret. Lovændringen gør også at de planlagte 

haglskydeprøver i 2019 ikke alle annonceres som vanligt pr 15. februar, men at de prøver der er planlagt 

efter 1. juli 2020 først offentliggøres på et senere tidspunkt. At der på ”mitjagttegn” kun kan ses prøver 



frem til 1. juli, er således ikke et udtryk for der ikke ligger prøver efter dette tidspunkt. I kreds 1 er 11 af de 

planlagte 16 prøver placeret efter 1. juli. 

Omkring haglskydeprøverne er det lidt besynderligt, at det ikke har været muligt at skabe den trend, at 

etablerede jægere der ikke er omfattet af lovkravet om bestået haglskydeprøve, aflægger prøven på frivillig 

basis, blot for at vise at man er i besiddelse af de fornødne færdigheder, og for at være på forkant, hvis 

engang det skulle blive et lovkrav for alle jægere, i stil med udviklingen vi så for år tilbage på riffelprøverne. 

Inden riffelprøven blev obligatorisk, var der mange jægere der aflagde denne prøve frivilligt, blot for at 

bevise at man var kapabel til at udøve riffeljagt.  Jeg vil derfor opfordre til at alle jægere aflægger en 

haglskydeprøve, om ikke andet, så blot for at bevise at vi kan vores håndværk. Endvidere er prøven ganske 

billig, så det bør ikke være det der afskrækker nogen for at aflægge prøven. Myten omkring 

haglskydeprøven med at det er ”umuligt” for erfarne skytter og jægere af bestå haglskydeprøven pga 

tillærte”unoder” i forbindelse med våbenbetjeningen er det rene vrøvl. Med ganske almindelig sund fornuft 

og samme sikre selvfølgelige våbenbetjening man ville anvende på jagt, er det let og lige til. Endvidere er 

det en ganske lille procentdel af de dumpede aspiranterne der dumper på våbenbetjening. I hele kreds 1 

kan det antal der årligt dumper på våbenbetjening/sikkerhed tælles på én hånd. Dumpeårsagen er derimod 

oftest manglende træfsikkerhed som følge af mangelfuld træning.  

For at få alle flugtskydningsaktiviteterne til at hænge sammen, er der rigtigt mange mennesker der gør en 

stor uvurderlig indsats, enten som personale ved haglskydeprøverne, ved skydningerne eller bare i 

hverdagene ude på banerne, hvor de alle er med til at fremme flugtskydningen og sikre den for fremtiden. 

Jeg vil gerne bringe en stor og dybfølt tak til jer alle. 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle banerne i hele kredsen for jeres indsat og det gode 

samarbejde. En stor tak skal også lyde til de sponsorer der bidrager til mange af vores arrangementer. 

Sidst men ikke mindst skal lyde en stor tak til alle kredsens flugtskytter for jeres opbakning, og altid positive 

indstilling og gode sportsånd, når vi mødes rundt omkring på banerne. I gør det til en fornøjelse at være 

koordinator for flugtskydningen i kreds 1.  

Stort tillykke til alle de skytter og de hold der er blevet placeret ved konkurrencer i det forløbne år, både 

lokalt, nationalt og ikke mindst internationalt. I er med til at sætte Kreds 1 på landkortet. Tak for jeres 

indsats! 

 

Per Lindegaard 
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