Beretning
Flugtskydning DJ kreds 1 2017

2017 har været et særdeles godt og spændende år, med mange opgaver og udfordringer som
flugtskydningskoordinator.
Vi har i kreds 1 en stor og stadig stigende interesse for flugtskydning, hvilket afspejler sig i en
stærkt øget aktivitet ude på banerne, samt stor interesse for nye tiltag.
Kvalifikationsskydningen i jagtskydning blev i 2017 afholdt som én kvalifikationsskydning for hele
kredsen, hvor vi tidligere år har afholdt to skydninger henholdsvis nord- og syd for fjorden.
Skydningen blev afviklet på Hjallerup jagtcenter lørdag d. 27. maj 2017 med ca 100 tilmeldte
skytter. Skydningen var et særdeles godt afviklet arrangement, med de sociale og
konkurrencemæssige fordele der er ved et stort arrangement med mange skytter, og resultaterne
fornægtede sig heller ikke, da der blev skudt særdeles flotte resultater.
Kvalifikationsskydningen i 2018, bliver på skydebanen i Nibe, lørdag den 26. maj.
Vi har i DJ´s skydeudvalg længe gransket mulighederne for at lave bredere arrangementer, altså
hvor vi tilgodeser en bredere skare af medlemmerne, end måske bare lige ”topskytterne”. Det
tror vi nu på er lykkedes, da vi har oprettet en ”jægerklasse” til forbundsmesterskabet i
Jagtskydning. ”Jægerklassen” er for de skytter og hold der i de enkelte rækker ikke opnår
kvalifikationskravene for deltagelse ved forbundsmesterskabet. Det betyder at ALLE skytter og
hold fra kvalifikationsskydningerne nu kan deltage i ”folkefesten” i Herning, enten ved at de opnår
kvalifikationskrav til de enkelte rækker eller hvis ikke, kan tilmelde sig i ”jægerklassen”. Der er
således tilknyttet en ”jægerklasse” under alle de eksisterende alders- og kønsrækker. Ved at sikre
mulighed for deltagelse for alle skytter til forbundsmesterskabet håber vi at kunne øge interessen
og det sociale aspekt inden for skydningen ganske betragteligt, da man nu får mulighed for at
opleve hyggen, spændingen og atmosfæren ved at kunne deltage, enten som hold eller som
individuel skytte, uden nødvendigvis at have skudt topresultater. ”Jægerklassen” giver mulighed
for at konkurrere med skytter på samme niveau. Det er derfor mit håb at skytterne i Nordjylland
benytter sig af denne mulighed og deltager i kvalifikationsskydningen, så de sikrer sig adgang til
forbundsmesterskabet. At deltage i et skydearrangement med knap 1000 skytter er en fantastisk
oplevelse for alle!
Forbundsmesterskabet i Jægertrap bliver også anderledes i 2018 end i tidligere år. Hidtil har
forbundsmesterskabet i jægertrap været afviklet om søndagen, hvorfor de skytter der kun havde
mulighed for at være i Herning om lørdagen ikke kunne deltage i Jægertrap. For at råde bod på
dette og med håbet på et større deltagerantal i Jægertrap skydes der i 2018 både lørdag og
søndag. Der skydes til to serier af 25 duer. Der skydes én serie på hver af de to baner. Der fastsættes ikke
skydetider, så det er valgfrit for den enkelte skytte hvornår og hvilken dag de to serier skydes inden for
banens åbningstid. De to serier kan således enten begge skydes lørdag, begge søndag, eller én serie lørdag

og én serie søndag. Efter tilmelding tildeles skytten et nummer der oplyses til dommeren på standpladsen
til registrering af resultat. Når skytterne møder op ved standpladsen kaldes de frem og tildeles, af
dommeren, standpladser efter ”først til mølle” princippet. Det er skyttens eget ansvar at få skudt begge
skydninger inden for banens åbningstid. Evt. omskydning og præmieoverrækkelse sker søndag eftermiddag
blandt de tilstedeværende placerede skytter. Placerede skytter der ikke er tilstede ved
præmieoverrækkelsen udtræder af præmierækken.

Jægersporting kvalifikationsskydning blev afholdt i Støvring, på en velorganiseret, meget
udfordrende bane, men trods sværhedsgraden med nogle forrygende resultater. Jægersportingen
har haft lidt svært ved at trække det store deltagerantal, men til dette års kvalifikationsskydning
var der 30 deltagende skytter, hvilket er en stigning på 50% i forhold til 2016! Det er et rigtigt flot
skridt i den rigtige retning, og bestemt med til at sikre fremtiden for Jægersportin som disciplin i
DJ.
Forbundsmesterskabet i Jægersporting blev afviklet i Lund, hvor skytterne fra kreds 1 var stærkt
dominerende idet de hjembragte en sølvmedalje for hold, individuelt guld i seniorrækken, guld i
juniorrækken, samt guld og sølv i damerækken.
Kvalifikationsskydningen i Jægersporting afholdes i 2018 i Flejsborg lørdag d. 9. juni.
Forbundsmesterskabet i Jægersporting afholdes i Lund, lørdag d. 15. September.
Jægerskydningen (kombineret skydning med riffel og haglbøsse) blev traditionen tro afholdt på
riffelbanen i Brønderslev og på flugtskydebanen i Moseby. Også i 2017 var der en stor tilslutning af
11 hold og 38 individuelle skytter, hvilket uden tvivl skyldes et godt arrangement med bredt
”folkeligt” konkurrencemoment i særdeles hyggelige omgivelser med godt socialt samvær, for ikke
at nævne det store antal flotte sponsorpræmier vi bliver tilgodeset med til dette arrangement.
Jægerskydningen er et stort arrangement rent logistisk, hvilket kræver en god og solid
hjælperskare der år efter år har lagt sig i selen for at skabe et vellykket arrangement.
Jægerskydningen afholdes søndag d. 17. juni 2018 kl 9.00 med start på riffelbanen i Brønderslev.
Vendelbo-Cup´en har nu kørt i to sæsoner med ubeskrivelig succes. Det er en
jagtskydningsturnering for hold på forskellige baner med 7 skydninger i løbet af sommeren. Et
fantastisk arrangement der vokser med eksplosiv fart, fra 13 deltagende hold i 2016, til 23
deltagende hold i 2017, og nu udvidet til 28 deltagende hold i 2018. Problemet med succesen er
blot at vi har nået det absolut maksimale antal hold der kan skyde på én aften. Der for er
deltagerantallet sat til 28 hold, skønt flere hold gerne ville deltage. Det er fantastiske
arrangementer med over 100 skytter til hver skydning, til stor glæde for såvel skytter som baner.
Banerne har oplevet en stærkt øget interesse for træning forud for V-cup skydningerne, og mange
”nye” foreninger er blevet aktive på flugtskydningsområdet.
Facebook er blevet et stort og meget nyttigt medie i delingen af informationer og oplevelser, også
inden for flugtskydning. Der er på Facebook oprettet grupper der hedder Vendelbo Cup
jagtskydning” og ”flugtskydning DJ kreds 1”, hvor arrangementer annonceres, og hvor resultater,
billeder osv. fra arrangementer lægges ind. Her kan der søges mange flere oplysninger om alle de
afholdt arrangementer, resultatlister, billeder af medaljetagere osv.

Skydevognene i kredsen kan stadig rekvireres til arrangementer eller instruktioner. Tendensen har
været at instruktioner mere og mere foregår ude på de etablerede skydebaner, hvor
instruktionstilbuddene er blevet mærkbart bedre efter indførelsen af haglskydeprøverne, hvilket
har bevirket at skydevognene fortrinsvis rekvireres af foreninger der vil bruge kastemaskinerne til
lokale arrangementer med egne instruktører eller som supplement på deres skydebaner ved
større events.

Haglskydeprøverne er i 2017 er forløbet udmærket i kreds 1 med en gennemsnitlige
beståelsesprocent ca 60 %, hvilket skyldes den store indsat der bliver ydet rundt omkring på
skydebanerne i kredsen for at hjælpe aspiranterne forud for prøverne.
Der har været afholdt 7 prøver, med knapt 600 tilmeldte aspiranter. Det lave antal prøver skyldes
ønsket fra miljøstyrelsen om at sikre bedre økonomi i prøverne med flere aspiranter pr. prøve.
2017 var også året hvor såvel riffel- som haglprøveafviklingen skulle ud i offentlig licitation, og alle
dermed kunne byde ind på opgaven. Det var et kardinalpunkt for os at fastholde prøverne i DJregi, og det var med stor tilfredshed vi efterfølgende konstaterede at vi havde vundet udbuddet.
Strategien for afholdelsen af prøverne er også blevet revideret, for at sikre fornuftig og bæredygtig
økonomi i prøverne. Den nye strategi bevirker at vi kan øge prøveantallet uden at udfordre det
økonomiske grundlag. Der afholdes i 2018 derfor 12 haglskydeprøver i kreds 1.
Slutteligt skal der lyde et stort tillykke til alle placerede, såvel ved kredsens arrangementer som
ved Forbundsmesterskaberne, hvor skytterne fra kreds 1 igen har opnået særdeles flotte
placeringer både som hold og individuelle!
Tusind tak til alle skytter, sagkyndige, hjælpere og baner, for godt samarbejde, positiv indstilling
og jeres uvurderlige hjælp til et vellykkede arrangementer og prøver i det forgangne år.
Glæder mig til alle opgaverne og samarbejdet, og ser frem til mange gode timer i jeres selskab ude
på banerne i 2018.
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