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BERETNING 2021 
FLUGTSKYDNINGSKOORDINATOR KREDS 7 

Året 2021 var andet år med corona, til forskel fra 2020, kom der gang i diverse skydninger 
igen. Der blev afviklet kvalifikationsskydninger, Forbundsmesterskaber, turnerings-                               
skydninger, haglskydeprøver mm. Godt der blev liv på banerne igen.                                                           
Banerne var gode til, at lave forskellige tiltag, der gjorde det muligt, sikkert at kunne skyde 
på banerne, skytterne var for det meste gode til, at overholde og efterleve reglerne.                              
Kvalifikationsskydningerne i Jagtskydning blev afviklet i Hagested-Gislinge og Gilleleje, 
begge dage forløb uden problemer og med fantastisk vejr begge dage.                                                    
Det ser ud til, at corona har kostet nogle skytter til konkurrencerne, især damer og juniorer 
har haft tilbagegang, det må vi rette op på.                                                                                                          
Kvalifikationsskydningen i JægerSporting blev skudt i Sorø, sammen med kreds 6, også 
her med færre skytter end normalt.                                                                                                               
Forbundsmesterskaberne blev afviklet i Herning og Lund, dejligt at alle igen kunne mødes 
og hygge sig med flugtskydning, begge stævner var med næsten fuldt deltagerantal, og 
der blev leveret flot skydning, og kreds 7 tog medaljer hjem til kredsen.                                                   
Turneringsskydningerne kom op og køre igen, dog flere med færre skydninger, men vi 
kom i gang, alle var glade og havde savnet kammerater fra andre foreninger/klubber.                                     
Haglskydeprøverne kom op på fuldt blus igen, der var i kreds 7 tilbudt 1418 pladser og af 
dem blev de 973 benyttet.    Af dem bestod 525 ( 54%), dumpede 395 (41%) og 53 
udeblev ( 5,5%).   Stadig er det ikke godt nok, med en beståelsesprocent på 54, aspiranter 
og ikke mindst diverse undervisere bør gøre det bedre.   Dog er det glædeligt, at det er en 
meget lille del, af dem der dumper, der gør det på sikkerheden, det har man lært !                                 
Til sidst en stor tak til alle, der rundt omkring i foreningerne gør et stort arbejde for 
flugtskydningen, uden jer gik det ikke.  Tak til sagkyndige og hjælpere for, altid at stille op. 
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