DJ Kreds 7
Beretning flugtskydningskoordinator
År 2020 var et meget specielt år, alle aktiviteter omkring flugtskydning blev hårdt ramt.
Haglskydeprøver – Prøverne blev pga forsamlingsforbud mm, enten aflyst eller afviklet
med et meget lavt antal, i forhold til normalt.
Da jagttegnsprøverne også var coronaramte, var der heller ikke så mange aspiranter, derkunne
tilmelde sig.
I kreds 7 har vi stadig en forholdsvis lav beståelsesprocent, aspiranterne har ikke øvet sig nok
inden prøven. Glædeligt er det, at mange foreninger tilbyder undervisning før prøven.
Man kan tydeligt se, hvem der har øvet sig……..
Stadigvæk er der mange aspiranter, der har taget jagttegnsundervisning på weekend-kursus, der
til haglskydeprøven, slet ikke er klædt ordentlig på.
De prøver der blev afholdt, var med en ekstraordinær stor indsats fra de sagkyndige, hjælperne og
fra jagtforeningerne, i samarbejde fik de det til at glide uden problemer, en stor tak for dette til alle.
I år er vi kommet forsigtigt i gang, prøverne afholdes efter gældende corona regler, og glædeligt er
det, at aspiranterne langsomt vender tilbage til prøverne igen.

Kvalifikationsskydninger/FM – Pga forsamlingsforbud og alle restriktionerne, blev alle skydninger
aflyst i 2020, aldrig sket før, og forhåbentlig aldrig igen…..
Jagtforeningerne med flugtskydningsbaner, har været ramt på økonomien, skytter har ikke
kommet som de plejer, banerne har været nedlukkede i perioder, og det har været svært at finde
frivillige, til at drifte anlæggene. Der har heldigvis været forskellige hjælpepakker, som
foreningerne kunne søge, og mange har fået et pænt tilskud, til at dække den manglende indtægt.
Heldigvis, ser det ud til, at skytter og frivillige så småt begynder at vende tilbage på banerne igen.
Herfra skal komme en opfordring til, at komme ud og skyde igen……træne og hygge sig med alle
de andre skytter.
En stor tak til alle dem, der har vist forståelse for de specielle udfordringer vi havde i 2020.
En stor tak til alle sagkyndige, hjælpere, frivillige, foreninger og ikke mindst Betina Olsen fra DJ
administration, som har måttet, lave om på mange prøver året igennem, og haft rigtig mange
ekstra telefonopkald og mails.
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