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Beretning 2020 flugtskydningskoordinator 

2020 blev på ingen måde et normalt år. Heller ikke for flugtskydningen. Alt blev lukket ned grundet 

coronaen, og flugtskydningen var ingen undtagelse. Grundet forsamlingsforbuddet var det ikke 

muligt at afholde arrangementer, og såvel kvalifikationsskydninger og forbundsmesterskaber blev 

aflyst. Sidst på sommeren var der dog en svag genåbning af samfundet og det muliggjorde om 

begrænset åbning af skydebanerne. 

Pandemien og de følgende restriktioner gjorde at der skulle tænkes nyt og ændres adfærd ude på 

skydebanerne for igen at gøre det muligt at åbne under forsvarlige forhold. Det har banerne og 

skytterne taget meget alvorligt, og det har fungeret rigtigt med overholdelse af afstandskrav, 

afspritning osv. 

Jagtens prøver har naturligvis også været ramt af nedlukningerne, og der blev i 2020 kun afholdt et 

fåtal haglskydeprøver, da det kun var muligt i en begrænset periode og ligesom der stort set heller 

ikke blev afholdt jagtprøver, og dermed heller ikke skabt nye kunder til haglskydeprøverne. 

Haglskydeprøverne blev ændret således at der blev færre aspiranter pr hold, og der blev lavet flere 

mødetider, igen for at mindske forsamlingen og mindske risikoen for smittespredning. De sidste 

prøver i 2020 måtte aflyses da samfundet igen lukkede ned, og disse aspiranter har måttet vente 

til prøverne i dette forår. Dette forårs prøver bliver også afviklet med mindre holdstørrelser og 

flere hold pr dag, for at imødekomme Coronarestriktionerne. 

Det er dejligt at opleve af flere og flere baner tilbyder træning og instruktion forud for 

haglskydeprøverne. Mange af banerne i kredsen tager denne opgave med netop 

haglprøveaspiranterne meget seriøst hvilket sikrer en god beståelsesprocent til prøverne og er 

med til at hverve nye medlemmer til fællesskabet. 

Kvalifikationsskydningen i Jagtskydning bliver i 2021 afholdt på Moseby Flugtskydningsbane 29. maj. I 

jagtskydningen blev der for tre 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 Jægerklasserne blev hurtigt populære og vi ser en stadig 

stigende 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 bliver i 2021 afholdt på Flejsborg skydecenter 13. 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. Som et nyt tiltag inden for Jægersporting er der her i kredsen i år taget initiativ til en 

landsdækkende turneringskydning i Jægersporting, der har til formål at udbrede interessen for netop 



Jægersportingen. Det er ønsket at se en stor tilgang af almindelige jægere til ”Jægersporting-Cup” 

turneringen, da hele regelsættet og møntet på såvel jægere som sportsskytter. Regelsættet i turneringen 

sikrer at alle konkurrerer med ligeværdige på samme niveau og dermed kan man fastholde interessen. 

En anden ny ide der er fostret i løbet af det forgangne år, er en turneringsskydning i Jagtskydning, kun for 

kvinder. Der er en hel del kvinder der går på jagt, og desværre ser vi ikke ret mange af disse på vore 

skydebaner. Det håber jeg at kunne ændre ved at sætte ”Ladies Cup” turneringen i gang. Planen er at der 

skydes 6-8 gang i løbet af sæsonen på forskellige baner rundt i kredsen, og skytterne indplaceres i 

forskellige klasser efter niveau, så der konkurreres på lige plan i de enkelte klasser, hvor der naturligvis er 

ens præmier i alle klasser. Skydningen er kun for kvinder, og der er ikke mandlige skytter på banerne til 

disse skydninger. Jeg tror og håber, at disse arrangementer kun for kvinder, med en blanding af hygge, 

kammeratskab og skydning kan blive en stor succes. 

jeg håber at vi trods de restriktioner samfundet stadig er præget af kan få afviklet gode arrangementer på 

skydebanerne i 2021 med den fortsat stigende tilgang af skytter som vi har oplevet de seneste år. 

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. I 

det forgangne år har disse personer haft et ekstra stort ansvar for at få overholdt alle krav og forholdsregler 

og det har krævet en stor indsat at få enderne til at nå sammen. 

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. Jeg glæder mig meget til at møde jer i 2021 under forhåbentlig 

mere normale forhold 

med venlig hilsen 

 

Per Lindegaard 
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