
Sådan tilmelder du dig: 
 
Danmarks Jægerforbund står for gennemførelse af testen, og 
tilmelding skal ske til Danmarks Jægerforbund ved at sende en e-mail 
med navn, alder og telefonnummer til: di@jaegerne.dk 
 
Deltagerne får svar på e-mail, hvis de er blevet udvalgt. De vil også få 
oplyst, hvilken af de tre grupper, de skal deltage i. Svaret vil blive 
sendt senest 12. juni 2012.  
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Karsten Lund 
Larsen, Danmarks Jægerforbund på e-mail: kll@jaegerne.dk eller på 
telefon: 8888 7547. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 

Invitation til at deltage i 
Naturstyrelsens store test af 

skydefærdigheder 
 



Derfor testes skydefærdigheder  
 
Jagtprøven skal revideres, og som en del heraf, skal der tages stilling 
til, hvordan de kommende jagttegnsaspiranter skal dokumentere deres 
skydefærdigheder med haglgevær. 
 
Naturstyrelsen søger derfor 120 deltagere til en omfattende test af 
jægeres skydefærdigheder. 
 
Testen vil blive brugt som en del af beslutningsgrundlaget for, 
hvordan de fremtidige jagttegnsaspiranter kan dokumentere, at de kan 
ramme med haglgevær. 
 
Sådan foregår testen 
 
Der skal bruges 120 testpersoner, som bliver delt op i tre grupper. 
Gruppe 1 skal gennemgå et uddannelsesforløb med en professionel 
skydeinstruktør, mens gruppe 2 skal træne på egen hånd i en periode. 
Den tredje gruppe skal fungere som referencegruppe og skal ikke 
foretage sig noget.   
 
Alle grupper skal testes tre gange – før, under og efter testperioden. 
Testskydningerne finder sted 19. juni 2012, 3. juli 2012 og 17. juli 
2012.  
 
Alle test foregår i tidsrummet kl. 11-20 og deltagerne skal afsætte 
cirka 30 min. til selve skydetesten, der foregår på Brande 
Flugtskydebane, Risbjergvej 60, 7330 Brande.  
 
Alle deltagere får tildelt en personlig skydetid, inden testen starter, så 
ventetiden kan holdes nede.  
 
Gruppe 1 får et uddannelsesforløb med en professionel 
skydeinstruktør, og gruppen vil få udleveret patroner mv.  

Deltagerne i gruppe 1 skal have mulighed for at deltage i 
skydeinstruktion cirka fire gange i perioden uge 25 – 28. Det foregår 
om eftermiddagen eller om aftenen på hverdage. Deltagere i gruppe 1 
må ikke skydetræne på egen hånd i ugerne 25 – 28. 
 
Gruppe 2 får tildelt 10 skydekort á 24 lerduer til udvalgte skydebaner 
i Midtjylland. Gruppen får også udleveret 250 patroner med henblik 
på træning i testperioden. Gruppen skal træne på egen hånd i ugerne 
25 – 28 og afgive 250 skud. 
 
Gruppe 3 får 250 patroner og 10 skydekort á 24 lerduer, som kan 
anvendes til udvalgte skydebaner i Midtjylland, når testperioden 
udløber. Gruppe 3 må IKKE skydetræne i løbet af testen. Patroner og 
skydekort vil blive udleveret til personlig brug efter den sidste test 
den 17. juli. 
 
Herudover ydes der ikke honorar eller refusion for transport-
omkostninger ved deltagelse i testen.  
 
Betingelser for deltagelse 
 
Hvis du melder dig, er det vigtigt, at du kan deltage i 
testskydningerne den 19. juni 2012, 3. juli 2012 og 17. juli 2012. I 
gruppe 1 skal man desuden have mulighed for at deltage i det 
planlagte undervisningsforløb, der foregår i små grupper i moduler på 
fire timer.  
 
For at testen skal være dækkende for alle jagttegnsaspiranter er det 
vigtigt, at deltagergruppen er repræsentativ med hensyn til køn og 
alder. Derfor vil Naturstyrelsen på baggrund af de tilmeldte 
testpersoner udvælge en så repræsentativ gruppe som muligt. Det er 
altså ikke garanti for, at du bliver udvalgt, selv om du melder dig.  
 
Kun personer, der har bestået jagtprøven i 2012, kan deltage i testen. 


