
Kredsjagtsti 2017 
Natur- og jagtsti under Danmarks Jægerforbund er en meget spændende aktivitet, som giver udøverne en 

herlig social natur- og jagtoplevelse. Jagtsti er noget af det nærmeste, man kommer på rigtig jagt, uden at 

der er tale om den ægte vare. Man får afprøvet sine færdigheder i viden om fugle, dyr, planter, kendskab til 

jagtloven, afstands-bedømmelse, hunde, sikkerhed og etik. 

Jagtstierne afholdes i foråret over hele landet og er åbne for alle. For Kreds- og FM Jagsti 2017 gælder 

følgende reglement:  

Deltagelse ved FM kræver ikke kvalifikation via kredsjagtsti, men kvalificerede deltagere har fortrinsret ved 

tilmelding til FM.  

Til FM kan hver kreds stille med 7 deltagere (et hold + 3 individuelle). Afholdende kreds må stille med 8 

deltagere (to hold). Ikke udfyldte pladser fyldes efter først-til-mølle.  

Kredsjagtstier må gerne afholdes på tværs af kredse. Det ligger altså deltagere frit for at deltage ved 

kredsjagtsti-arrangement efter eget ønske.  

FM i Natur- og Jagtsti afholdes lørdag den 17. juni 2017 på Naturstyrelsens areal Elmelund ved Odense.   

 

Kreds 1, 2 og 3 
Nordjylland, Vestjylland og Midt- og Østjylland 

Dato: søndag, den 23. april kl. 9.00 
Prøvested: Terræn tilgår senere. Se næste måneds medlemsblad.   
Tilmelding til: Ulrik Holm, Kærgaardsvej 16, 9681 Ranum, mobil 23930081, e-mail ulrikholm@123dk.dk  
Tilmeldingsgebyr: Pris for jæger kr. 150,- inkl. patroner.  Pris for aspiranter kr. 50,- inkl. patroner 
Tilmeldingsfrist: På dagen fra kl. 9.00 og sidste frist for indskrivning er kl. 13.00 
Øvrige oplysninger: Kom i god tid. Der er en natursti, så familien kan følges med jægeren og opleve de 
forskellige opgaver der stilles. Der er medaljer til børnene. En rigtig familie-hygge-dag. Elg-banen er 
opstillet, kom og prøv den. Der kan købes øl, vand, kaffe og pølser i ventetiden.  
 
 

Kreds 4 og 5 
Sydjylland og Fyn 
 
Dato: lørdag, den 8. april kl. 11.00 
Prøvested: Akkerup Mark, Silkehusvej 10, 5683 Hårby 
Anmeldelse til: Kim Broholm, Silkehusvej 10, 5683 Hårby, mobil 28698706, e-mail 
kimbroholm@hotmail.com 
Tilmeldingsgebyr: kr. 150,-  Jagttegnsaspiranter deltager gratis 
Tilmeldingsfrist: senest på dagen kl. 13.00.  
Øvrige oplysninger: Der kan købes pølser, øl og vand samt kaffe. Efter jagtstien vil der være mulighed for at 
deltage i en uhøjtidelig spisning sammen med hjælperene for en kuvertpris af 60,- kr.  
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Kreds 6 og 7  
Syd- og Nordsjælland 
 
Dato: lørdag, den 22. april, starttid kl. 9.00  
Prøvested: Hagested-Gislinge jagtforening, Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk 
Anmeldelse til: Jens Klaus Jensen, mobil 26802364, e-mail famkolibri@yahoo.dk 
Tilmeldingsgebyr: kr. 200,-  Jagttegnsaspiranter kr. 100,- 
Tilmeldingsfrist: mandag den 17. april 
Øvrige oplysninger: Jagtstien afholdes som en udfordring på både skydefærdighed samt teori. Der vil være 
en god mulighed for at afprøve sin viden om jagt i Danmark med alle dens aspekter. Jagtstien vil være et 
stort plus for jagttegnselever før Jagtprøven. Der vil forekomme enkelte svære spørgsmål, og opgave som 
udfordrer især de garvede jægere. 
 
 

Kreds 8  
Bornholm 
 
Dato: lørdag, den 22. april kl. 9.00 med parole 
Prøvested: ”Pindeløkkegård”, Skovgårdvejen 18 Vestermarie, 3700 Rønne  
Tilmelding til: Hans Jørgen Brandt, Præstegårdsvejen 7, 3700 Rønne, mobil 23326235, e-mail 
maresoe@dlgmail.dk 
Tilmeldingsgebyr: kr. 150,-, Jagttegnsaspiranter betaler kun patroner   
Tilmeldingsfrist: Forhåndstilmelding senest 20. april eller på dagen mellem kl. 8.30-10.00 
Øvrige oplysninger: Forplejning til rimelige priser. Jagtstien kan løses som par, og der er også noget for 
familier. 
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