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Danmarks Jægerforbund kreds 1 
Beretning 2021 flugtskydningskoordinator 

 

2021 var året hvor vi kunne afvikle arrangementerne på næsten normal vis igen. Vel at mærke ganske 

langsomt først på sæsonen med mange restriktioner og forsamlingsforbud, som langsomt blev åbnet mere 

og mere op i løbet af sæsonen, for til sidst at nå et tæt på normalt leje. Det var et år som viste at såvel 

skytterne som banerne har stor tilpasningsevne og -vilje, og der blev gennemført forskellige tiltag rundt 

omkring på banerne for at sikre at alle restriktioner blev overholdt. Disse tiltag viste sig i mange tilfælde at 

være så effektive at mange baner faktisk fik et bedre flow og flere skytter på banerne. 

Flugtskydningen er i en voldsom vækst i kreds 1, og der ses flere og flere skytter på banerne. 

Holdskydningsturneringer i kredsen har bevirket at mange flere skytter kender hinanden, og flittigt 

frekventerer ”fremmede” baner og har skabt sociale netværk på tværs af foreningerne og kredsen. 

Jagtskydningen er i kraftig vækst, og holdskydningsturneringen Vendelbo-Cup har netop fået 

rekordtilmelding af 36 hold til turneringen i 2022, mod 29 hold i 2021 (grundet Coronaen) og 33 hold i 

2020. 

I Kreds 1 er jægersporting er en meget stor og populær disciplin syd for fjorden, hvilket skydes at der ligger 

en del sportingbaner i denne del af kredsen. Nord for fjorden er det desværre knapt så udbredt med 

jægersportingen, da der pt kun er ganske få baner, men der er forhåbninger om flere baner fremover, 

hvorved interessen utvivlsomt vil stige. 

For at øge interessen og deltagerantallet ved de landsdækkende turneringsskydninger i Jægersporting, som 

blev sat i søen er der lavet aftale med Jægersportingsektionen i Dansk Flugtskydnings Forbund, om at deres 

medlemsklubber også kan deltage i turneringerne, ligesom turneringerne også promoveres gennem disse. 

Kvalifikationsskydningen i Jægersporting blev i det forgangne år afholdt i Flejsborg med en rekordstor 

tilslutning på 57 deltagere og bliver i 2022 afholdt i Støvring på SSV´s baner den 22. maj. 

FM i Jægersporting bliver som tidligere år afholdt i Lund, den 4. september. 

Kvalifikationsskydningen i Jagtskydning blev i 2021 afholdt i Moseby, med 128 deltagere. I 2022 bliver 

kvalifikationsskydningen i jagtskydning den 28. maj i Flejsborg. FM i jagskydning afholdes i Herning den 30. 

og 31. juli 2022.  

Den traditionsrige Jægerskydning der er en kombineret skydning med både riffel og haglbøsse, blev ikke 

afholdt i 2021, grundet manglende plads i kalenderen da restriktionerne blev lempet så meget at 

skydningen blev mulig. Den genoptages i kommende sæson. 

Haglskydeprøverne var i 2021 også hårdt ramt af restriktionerne med hensyn til deltagerantal osv. Det var 

ikke det store problem her i kreds 1, hvor vi gennem de sidste år har haft den politik at vi afholder mange, 

men små prøver. Derfor var ændringerne der skulle til for at opfylde kravene ikke så store, og det bevirkede 

også at vi stort set havde normal drift på haglskydeprøverne. Vores strategi med de små prøver har vist sig 

have mange fordele, da de både er økonomisk fordelagtige, og vi tilgodeser aspiranterne og banerne, da 

prøverne afholdes på de baner som aspiranterne har trænet på. Dette bevirker at de fleste baner tilbyder 
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målrettet træning af aspiranterne op til prøverne. Dette ses tydeligt i beståelsesprocenten hos de 

aspiranter der har deltaget i undervisningen. 

Der blev i 2021 afholdt 19 prøver i kreds 1, med 541 tilmeldte aspiranter. Heraf udeblev 26, og 337 bestod. 

Altså en beståelsesprocent på 65,4 % af de fremmødte aspiranter. I 2022 er der planlagt 17 

haglskydeprøver i kreds 1. 

Skytterne fra kreds 1 har generelt et højt niveau og præsterede i 2021 utroligt flotte resultater, både lokalt 

og nationalt, og tog rigtigt mange medaljer for såvel hold som individuelle. Stort tillykke til alle placerede 

skytter med de flotte resultater i den forgangne sæson. 

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 den kommende sæson. 

med venlig hilsen 

 

Per Lindegaard 

Flugtskydningskoordinator 

DJ kreds 1 
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