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Danmarks Jægerforbunds 

Kreds 1
Dato: lørdag d. 17. juni 2017
Sted: Skydeområde Tranum 
Sandmosevej 514, 9460 Brovst
Kontaktperson: Dennis 
Christensen på tlf.: 72440730 eller 
mail: furrebek@gmail.com
Tilmeldingsfrist: 15. april 2017
Betaling: 200,- kr. 
Tilmelding og betaling foregår via 
Jægerforbundets hjemmeside. 
Øvrige oplysninger: Alle skytter 
møder en halv time før man skal 
skyde. Der vil være mulighed for at 
aflægge bjørneprøve. Der kan købes 
lettere forplejninger på dagen. 

Kreds 2
Dato: søndag d. 18. juni 2017
Sted: Ulfborg Skyttecenter, 
Torstedvej 1, 6990 Ulfborg
Kontaktperson: Ole Jensen  
på tlf.: 2042 8172 eller  
mail: ole.j@tdcadsl.dk
Tilmeldingsfrist: 30. april 2017.
Betaling: 200,- kr. 
Tilmelding og betaling foregår via 
Jægerforbundets hjemmeside. 
Øvrige oplysninger: Man skyder på 
hold á 5 personer. Man kan tilmelde 
sig både som hold eller enkeltper-
son. Efter tilmeldingsfristens udløb 
modtager man en mail med den til-
delte skydetid/hold nummer. 
Mødetid er 45 min. før oplyst skyde-
tid. Husk våbentilladelse, den SKAL 
forevises inden skydning. 
Skydningen er åben for alle, men 
kun medlemmer med bopæl i kreds 

Jagtfeltskydning 2017
Danmarks Jægerforbunds jagtfeltskydning med jagtriffel har til formål at fremme jagtriffelskytters dygtiggørelse i skydning i terræn under så 
jagtrelevante forhold som muligt. Der lægges ved denne skydning vægt på at øge riffelskyttens rutine i skud til mål på forskellige afstande og 
under tidspres. Endvidere tilstræbes at opøve brugen af gode skydestillinger og hjælpemidler. 

Kvalifikationsskydning til forbunds-mesterskabet afholdes følgende steder:

2 kan kvalificere sig til forbundsme-
sterskaberne. Der skal bruges ca. 50 
patroner til skydningen. Der kan ikke 
forventes mulighed for indskydning.

Kreds 3 
Dato: lørdag d. 10. juni og søndag 
d. 11. juni 2017
Sted: Voer Færgevej 26, 8950 
Ørsted. 
Kontaktperson: Aksel Sørensen 
på 21747597 eller mail:  
Jagtaksel@mail.dk
Tilmeldingsfrist: d. 30. april hvis 
man ønske at skyde kvalifikations-
skydning ellers er fristen d. 1. juni.
Betaling: 200 kr. 
Tilmelding og betaling foregår via 
Jægerforbundets hjemmeside. 
Der vil være mulighed for hjælp til 
systemet ved at ringe til Bo og 
Hanne Rodam på tlf.: 4188 9855 
eller 2713 3509 efter kl. 18.00. 
Øvrige oplysninger: Mødetid er 45 
min. før oplyst skydetid. Der skydes 
på hold af 6 personer. Man kan både 
tilmeldes som et helt hold eller som 
en eller flere enkeltpersoner. 
Skydningen om lørdagen fungerer 
som kredsmesterskab samt kvalifi-
kation til DJ forbundsmesterskab i 
jagtfeltskydning. Der skydes i 
Mester, Jæger, Dame og Veteran-
klasse. Ønsker man at skyde kvalifi-
kationsskydning skal man tilmelde 
sig senest d. 30. april. Herefter vil 
skydningen om lørdagen blive åbnet 
for alle. Lørdag vil der blive uddelt 
medaljer efter endt skydning til de 
tre først placerede skytter i hver 

klasse. Skydningen om søndagen er 
åben for alle, men der kan ikke sky-
des kvalifikations skydning. Har man 
aldrig prøvet at skyde jagtfeltskyd-
ning før, så er her muligheden. Der er 
erfarne instruktører til stede på alle 
baner som gerne hjælper dig med at 
prøve jagtfeltskydning. Der vil ikke 
blive udfærdiget en resultatliste om 
søndagen. Søndag vil der ikke være 
bemanding i sekretariatet, men en 
infotavle som udførligt informerer 
om hvad du skal gøre, hvor bussen 
går fra, og alt det andet praktiske på 
dagen. Husk mødetiden er 45 min før 
din bookede skydetid. Din skydetid 
er den tid du skal være klar ved bane 
1. Der er ikke mulighed for indskyd-
ning. Der skal bruges ca. 50 patroner 
til feltskydningen, dertil kommer 
evt. patroner til bjørneprøven som er 
opstillet begge dage. Alle yderligere 
informationer om skydningen vil bli-
ve offentliggjort på kredens hjem-
meside www.jagtkreds3.dk samt på 
Facebook gruppen. Der vil være 
mulighed for at købe mad og drikke 
begge dage. Alle er velkomne!

Kreds 4
Dato: lørdag d. 10. juni 2017  
kl. 9.00. 
Sted: Ålbæk Skydeterræn, 
Skydebanevej, Hjerpsted,  
6280 Højer.
Kontaktperson: Preben Nielsen 
på tlf.: 20168309 eller mail:  
sauer200@mail.dk
Tilmeldingsfrist: d. 30. april 2017 
hvis man ønsker at skyde kvalifika-

tionsskydning, ellers er fristen  
d. 1. juni 2017. 
Betaling: 200,- kr.
Tilmelding og betaling foregår via 
Jægerforbundets hjemmeside. 
Øvrige oplysninger: Der vil være 
mulighed for at købe lidt fra grillen 
samt forfriskninger. 

Kreds 5
Dato: søndag d. 3. september 2017 
fra kl. 9.00 – 16.00. 
Sted: Fynshovedvej 692, 5390 
Martofte
Kontaktperson: Poul Erik Nielsen 
på tlf.: 4035 3208 eller mail: 
p.e.nielsen@smilemail.dk
Tilmeldingsfrist: d. 27. august 
2017. Tilmelding på dagen tages 
med hvis der er plads. 
Betaling: 200,- kr.
Tilmelding og betaling foregår via 
Jægerforbundets hjemmeside. 
Øvrige oplysninger: Der vil være 
mulighed for at købe lidt fra grillen 
samt forfriskninger.

Kreds 6
Dato: lørdag d. 8. april 2017 for 
Mesterklassen, Dame, Veteran 
samt skytter udenfor konkurrence 
(U/K). Søndag d. 9. april 2017 for 
Jæger samt skytter udenfor kon-
kurrence (U/K).  
Sted: Vigersted Skydebane, 
Værkevadsvej 32 B, 4100 Ringsted.
Kontaktperson: Flemming Prægel 
på mail: praegel@stofanet.dk eller 
på tlf.: 2830 5775 (mellem kl. 18.00-
20.00).

For at få flere deltagere med til denne spændende form for riffelskydning 
er der nu til disse skydninger indført et duelighedsmoment, hvor man kan 
deltage uden for konkurrence.

Forbundsmesterskabet i Jagtfeltskydning afholdes den 17. 
september 2017 i Ulfborg. Nærmere information om mesterskabet 
kommer senere på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. 

Reglerne for Jagtfeltskydning findes på http://www.jaegerforbundet.
dk/vaaben/jagtriffel/konkurrencediscipliner-og-regler/ 
regler-for-jagtfeltskydning

Antallet af skytter til Forbundsmesterskabet er 250 skytter. 

Tilmeldingsfrist: d. 31. marts 
2017. 
Tilmelding og betaling foregår via 
Jægerforbundets hjemmeside. 
Øvrige oplysninger: i kantinen er 
der salg af kaffe, øl og vand samt 
pølser og franskbrød med ost. 
Program udsendes primo i uge 14 
på mail. 

Kreds 7
Dato: søndag d. 18.  juni 2017
Sted: Jægerspris skydeterræn
Kontaktperson: Max Elbæk på tlf.: 
26607825
Tilmelding: sendes til e-mail: 
djkreds7@gmail.com. Tilmeldingen 
SKAL indeholde følgende oplysnin-
ger (også gældende for hold): klasse 
der skal skydes i, DJ medlemsnum-
mer, navn, adresse, postnummer, by, 
telefonnummer og mailadresse. 
Husk at oplyse det nye medlems-
nummer. Kvittering for deltagelse 
meddeles pr. mail. For hold gælder 
dog at det er tilmelderen som får 
bekræftelsen.
Tilmeldingsfrist: d. 30. april 2017 
hvis man ønsker at skyde kvalifikati-
onsskydning til FM Jagtfeltskydning 
d. 17. september 2017, ellers er til-
meldingsfristen d. 25. maj 2017 kl. 
12.00. SÅFREMT MAN ØNSKER AT 
DELTAGE TIL MESTERSKABET SKAL 
DETTE TYDELIGT FREMGÅ VED 
TILMELDINGEN 
Betaling: 200,- kr. der indbetales på 
reg.nr.: 2362 konto: 43 82 89 37 22 
Nordea Bank. Indbetalingen skal 
indeholde navn på deltageren/delta-
gerne. Hvis der er tilmeldt hold, skal 
der indbetales samlet for holdet. 
Tilmeldingen er først gyldig, når alle 
oplysninger og deltagerbetalingen er 
modtaget. 
Øvrige oplysninger: Deltagerliste 
med skydetider kan ses på kreds 7 
hjemmeside fra og med d. 5. juni 
2017. Mødetid er 45 min før oplyste 
skydetid. Der kan købes kaffe og 
sodavand. Deltagere med bopæl i 
andre kredse end kreds 7 kan delta-
ge i den udstrækning der er ledige 
pladser, dog kan disse ikke skyde 
kvalifikationsskydning. 

Kreds 8
Dato: fredag d. 19. maj 2017 kl. 14.00
Sted: Raghammer Riffelbaner, 
Sønderlandevej 186, 3720 Aakirkeby
Kontaktperson: Otto Hansen på tlf.: 
61713356 eller mail: jagt43@live.dk.
Tilmeldingsfrist: d. 10. maj 2017.
Tilmelding og betaling foregår via 
Jægerforbundets hjemmeside.
Øvrige oplysninger: Der skal bruges 
ca. 25 – 30 skud. Det er muligt at til-
melde sig på selve dagen inden  
kl. 18.00.


