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Danmarks Jægerforbund kreds 1 
Beretning 2022 flugtskydningskoordinator 

 

2022 blev året hvor vi atter kunne afvikle alle arrangementerne på normal vis, efter nogle år med diverse 

restriktioner. Nu var vi fri af Coronaen`s skygge, blot for at opleve en krig i Europa, da Rusland valgte at 

invadere Ukraine. Noget der viste sig at påvirke vores alles hverdag, også på flugtskydebanerne. 

Patronpriserne tog på himmelflugt, og forsyningssikkerheden blev også tvivlsom. Der var konstante 

bekymringer omkring levering af patroner, og hver gang en leverance nåede frem var prisen ofte øget 

markant. Det samme var og er tilfældet med lerduerne, produktionen har været udfordret grundet 

problemer med leverancer af råmaterialer, hvilket sammen med øgede energipriser har presset prisen i 

vejret, med mere end 50% i løbet af det sidste år.  

De øgede priser kunne man forvente også ville påvirke skydelysten rundt omkring på banerne, hvilket dog 

tilsyneladende ikke har været tilfældet i den forgangne sæson. Jeg er dog sikker på at vi endnu ikke er har 

set de højeste priser på hverken lerduer eller patroner, og det vil uvægerligt påvirke skydningen rundt 

omkring på banerne, da de fleste danskere er påvirket på privatøkonomien, og dermed vil det typisk være 

skydningen er bliver skåret ned på. 

De øgede omkostninger rammer også banerne, der vil være nødsagede til at hæve priserne, hvilket i 

kombination med en evt afmatning i skydelysten, vil udfordre økonomien på vores skydebaner og 

foreninger yderligere. 

I 2022 blev der offentliggjort en rapport omkring støjniveauet fra flugtskydningspatroner, der konkluderede 

at flugtskydningspatroner støjer mere end de normværdier der siden 1996 er lagt til grund for udarbejdelse 

af støjberegninger og dermed miljøgodkendelser. Rapporten viser at der er meget stor forskel på 

udgangsstøjen fra de forskellige flugtskydningspatroner på markedet, med de mest støjsvage liggende på ca 

115 Db(a) (hvilket er normværdien fra 1996), til ca 130 Db(a) for de mest larmende. 

Konklusionen har afstedkommet at der er udsendt et hyrdebrev til kommunerne omkring forvaltningen af 

støj fra skydebaner, der anslås til at være gennemsnitligt 3,9 Db(a), højere end antaget i 

miljøgodkendelserne. Dette kan bevirke at skydebanerne skal dokumentere at de ikke støjer mere end 

opgivet i miljøgodkendelsen, og kan denne ikke overholdes kan der ske reduktion i tilladt skydetid, og i 

værste fald lukning af baner.  

Alternativt skal der udelukkende anvendes patroner på banerne der støjer mindre end normværdierne 

fastsat i støjberegningen/miljøgodkendelsen for banen. Der arbejdes pt på at udvikle mere støjsvage 

flugtskydningspatroner af forskellige fabrikanter, og lave en deklaration af patronernes støjniveau, 

fuldstændigt som vi ser på vores jagtpatroner med udgangshastighed osv. 

Turneringskydningen Vendelbo-Cup havde i 2022 rekordtilslutning med 203 skytter. Turneringen har 

virkeligt øget skydelysten helt ud i de små foreninger og har skabt venskaber og netværk på tværs af mange 

skytter og foreninger. 

Turneringerne i Jægersporting kører støt, men mangler endnu at opleve samme tilgangsstigning som vi har 

set på jagtskydning. Dette skyldes utvivlsomt at Jægersportingens kundegruppe også har tilbud fra andre 
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forbund gennem Compac Sporting. Samarbejdet med Dansk Flugtskydnings Forbund for at fremme 

Jægersportingen på tværs af vore to forbund viser sig også at bære frugt. 

Kvalifikationsskydningen i Jægersporting blev i 2022 afholdt i Støvring på SSV´s baner med deltagelse af 50 

skytter, hvilket også er den bedste tilslutning nogensinde, så vi har også fremgang her. 

Jægersportingskytterne fra kreds 1 gjorde sig igen særdeles bemærkede til FM i Jægersporting der årligt 

afholdes i Lund i Sønderjylland. Her kvitterede de med flere podiepladser, både som hold og individuelt. 

Kvalifikationsskydningen i Jægersporting afholdes i 2023 i Flejsborg den 13. maj, og forbundsmesterskabet 

er i Lund den 3. september. 

Kvalifikationsskydningen i jagtskydning blev i 2022 afholdt i Flejsborg med 113 deltagere og 26 hold. 

Jagtskytterne gjorde sig også bemærkede til Forbundsmesterskabet i Herning der traditionen tro afholdes 

den sidste weekend i juli, med mange podiepladser for såvel hold som individuelle, blandt andet titlen som 

forbundsmester i seniorrækken. Kvalifikationsskydningen i 2023 afholdes 20. maj på Morsø jagt- og 

Flugtskydningscenter. 

Den traditionsrige Jægerskydning, som er en kombineret skydning med både riffel og haglbøsse afholdes i 

2023 den 3. juni med start fra riffelbanen i Brønderslev og afslutning på flugtskydebanen i Moseby. 

Som et nyt tiltag er der fra 2023 indført i finaleskydning til forbundsmesterskabet i jagtskydning, hvor 

skytter på tværs af alle rækker, der har opnået 40 træffere, deltager i en finaleskydning til yderligere 40 

duer, hvor det samlede resultat af de to serier så tæller i konkurrencen om titlen som forbundsmester. 

Finaleskydningen afholdes om søndagen, efter de ordinære rækker er færdige, som weekendens 

højdepunkt med deltagelse af mesterskabets absolut bedste skytter. Dette vil uden tvivl blive et stort 

tilløbsstykke for såvel skytter som publikum. 

I 2022 har vi i kreds 1 afholdt 19 haglskydeprøver med 548 tilmeldte aspiranter, hvoraf 60,7 % bestod. Vi 

har i kreds 1 valgt strategien med flere mindre prøver, da det tilgodeser aspiranterne bedst muligt, da de 

herved få flere muligheder for at komme til prøve og mulighed for at komme til prøve på ”hjemmebanen” 

hvor de er trygge ved at komme og kender forholdene. Dette koncept opmuntrer også banerne til at gøre 

en ekstra indsats for aspiranterne, f.eks. gennem træningsforløb, kurser osv., som i sidste ende giver 

aspiranterne bedre tilknytning til foreningen og dermed DJ. 

Skytterne fra kreds 1 har generelt et højt niveau og præsterede i 2022 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.  

Vi har også velvillige sponsorer der støtter arrangementer, baner og skytter, og jeg vil opfordre jer alle til at 

sende takken til disse videre når i møder dem, hvilket vil sikre deres fremtidige velvilje. 

Jeg vil gerne bringe en stor og dybfølt tak til jer alle for hjælpen og indsatsen i det forgangne år. 

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

samarbejde. 
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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 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=704055756342306&set=a.102422813172273.5336.100002136641229&type=3&source=11

