
Beretning  

Flugtskydning DJ Kreds 7 2017 

Her beretningen fra flugtskydningskoordinator kreds 7, jeg vil i beretningen komme ind på 

mange, af de aktiviteter der har fundet sted i 2017. 

Det er bla haglskydeprøver, kredsskydninger, forbundsmesterskaber og miljø. 

Haglskydeprøver – Der har i 2017 været 12 prøver fordelt over hele kreds 7, da kreds 7 

geografisk er en stor kreds, og nærhedsprincippet skal overholdes, er det svært at planlægge 

prøverne, men jeg synes det er lykkedes fint. 

På landsplan har der været 4520 aspiranter oppe til prøve, af dem har 2618 bestået, dvs en 

beståelsesprocent på 57,8 %. 

I kreds 7 har vi haft 1036 aspiranter oppe til prøve, af dem bestod 532, en beståelsesprocent 

på 51,4 %, under landsgennemsnittet. 

En tak skal lyde til alle de haglprøvesagkyndige, haglprøvehjælpere, banerne og deres 

frivillge, for at prøverne har været afviklet godt, hvor aspiranterne har kunnet afvikle prøverne 

under gode betingelser og med kyndig bedømmelse. 

Der er i 2018 planlagt 13 prøver, på sigt vil der nok være lidt færre prøver, da den nye jagtlov 

åbner muligheden, for at tage riffel- eller bueprøve, uden først at have taget haglprøven. Dog 

skal lovteksten først færdiggøres, dvs i 2018 skal man stadig tage haglprøven først.  

Kvalifikationsskydninger – Der har i 2017 været 2 kredsskydninger i jagtskydning og 1 i 

jægersporting. 

Jægersportingen blev afholdt i Skovbo, der var 20 deltagere, ikke mange når man tænker på, 

at det både var for kreds 6+7, positivt dog, at de 10 skytter var juniorer!! 

Til FM-jægersporting i Lund fik kreds 7 mange flotte resultater. 

Junior – Individuelt – Emil Petersen – Hedehusene/Fløng – Sølv. 

                                  Jens Frederiksen – Køge-Herfølge – Bronze. 

Dame – Individuelt -  Musse – Hedehusene/Fløng – Bronze. 

Junior – Hold – Køge-Herfølge 1 – Sølv. 

                         Køge-Herfølge 2 – Bronze. 

Kvalifikationsskydningen vil i 2018 blive afholdt d. 9 Juni i Sorø, kreds 6+7. 

 



Kvalifikationsskydningerne i jagtskydning blev afholdt i Hagested-Gislinge med 58 deltagere, 

og i Køge-Herfølge med 88 deltagere.  

2017 var første år, at man lagde to af kredsskydningerne sammen, det betyder, at folk skal 

køre længere hvert andet år, for at deltage, dejligt var det at se, at der ikke var nedgang i del- 

tagerantallet og at skytterne tog godt imod de nye udfordringer. 

Til Forbundsmesterskabet i Herning var der følgende medaljer til kreds 7: 

Junior – individuelt – Jonas Bøgelund – sølv. 

                                  Gustav Lagerbon – bronze. 

Junior – hold – Hedehusene/Fløng – guld. 

                        Køge-Herfølge – sølv. 

Dame – individuelt – Sussi Rathmann Sørensen – bronze. 

Dame – hold – Hedehusene/Fløng – sølv. 

                        Tølløse/Vipperrød – bronze. 

Senior – hold – Hedehusene/Fløng 1 – bronze. 

Kredsskydningerne vil i 2018 blive afholdt i Gribskov og Hvidebæk d. 27. 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. 

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.  

Til sidst lidt om miljø. 

Der er flere kommuner i kredsen, der har skruet op for kontrollen af banernes miljø, det er 

noget alle skal tage meget seriøst!!   

Det er vigtigt at gode ideer og tiltag, de deles med andre foreninger, således at vi kan være 

på forkant med de stigende krav.  Det være sig ”miljøduer” , opsamling af haglskåle, 

opsamling af lerdueskaller, deklarationer, miljømapper, mm  

Har i gode erfaringer, så del dem med alle på kredsens hjemmeside eller på kredsens 

facebookside….  

Jeg ved at forbundet arbejder med miljøet på forskellige fronter, spændende hvad det munder 

ud i …!! 

Tak til alle baner, skytter, sagkyndige, hjælpere mm, for samarbejdet i 2017. 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden, til at sige tak, til alle dem der har hjulpet mig i gang 

som flugtskydningskoordinator, især Palle Olsson, det er en tung arv at løfte…. Jeg ser frem 

til alle de mange arrangementer i 2018, og håber i alle vil deltage og hjælpe til, at 

flugtskydningen i Kreds 7 fortsat er en succes. 

 

Torben Broløs 

Flugtskydningskoordinator Kreds 7 

 


