
Nyt fra Flugtskydningsudvalget:

For at tilgodese en bredere skare af skytter i Danmarks Jægerforbund har skydeudvalget på 
det sidst afholdte møde besluttet at ændre på både kvalifikationskrav og på rækkerne. 

Det blev besluttet sidste år at sænke kvalifikationskrav, de har fået et yderligere tak ned og 
samtidig vil vi indføre en Jægerrække hvor de individuelle og eller hold der ved en kvalifikations 
skydning ikke har opnået at kvalificere sig til Forbundsmesterskab kan tilmelde sig den nye 
Jægerrække.

Derud over er der også ændret lidt på hele regelsættet så eks. klarstilling i Jægertrap skal der 
være en synlig bevægelse af geværet som i de andre discipliner i haglskydninger i DJ-regi.

Ved forbundsmesterskaber vil Jægertrap være over to dage og der vil ikke vær specifikke 
skyde tider, man skal bare få afviklet sin skydning der inden for trap banernes åbningstid det vil 
vær muligt at skyde begge skydninger på en dag hvis man ønsker det dog vil en eventuel om 
skydning forgå om søndagen hvor der også er præmie overrækkelse, så der er mulighed for 
flere deltagere der. 

Det kan opfattes som om vi har fjernet kval krav, det har vi ikke for dem der gerne vil være med 
i toppen, men vi har med det her givet en mulighed for at alle der deltager på en kvalifikations 
skydning også kan deltage i Forbundsmesterskabet i en række, og med den udvidelse af 
kapaciteten 2 jagtbaner begge dage vi laver i år vil der være plads til at der kan deltage flere  
skytter. 

Efter hvad jeg kan se (resultater) var der i 2017 i Herning 618 individuelle og 85 på trap.
Lars sagde i aftes at der var 938 der havde deltaget i kvalifikation skydning så når vi har to 
jagtbaner begge dage bør der være plads til at alle kan deltage.
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