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Jægersporting-Cup 
Møde afholdt den 15. maj 2021 på Flejsborg skydecenter, med 22 deltagere der repræsenterede 13 jyske 
baner. 

Konceptet for turneringen blev drøftet, og det blev besluttet at sætte turneringen i gang, selvom tiden er så 
fremskredet at denne sæson bliver en smule afkortet. 

For at mindske distancerne mellem de forskellige baner blev det besluttet at opdele Jylland i de fire DJ-
kredse, og så lave turneringen internt i kredsene. To kredse kan slå sig sammen om afholdelsen hvis det 
skønnes fordelagtigt i forhold til deltagere eller baner. 

Der blev udpeget en tovholder for tre af kredsene: 

Kreds 1 Henrik jensen   NVH 

Kreds 2  Andreas Gottlieb  Holstebro SJF 

Kreds 3 

Kreds 4 Flemming Møller Ribe 

Til resultatholder for hele Jylland blev valgt Torben Iversen, Hoven. 

Resultatholder modtager alle resultaterne fra de afholdende baner og fører resultatlister og offentliggør 
disse. 

Der afholdes 4 skydninger i denne sæson, og disse fastsættes ved koordinering blandt de afholdende baner 
i kredsen og tovholder. Datoer meldes tilbage til resultatholder. 

Gruppeinddeling sker efter to skydninger. 

Det blev drøftet at ændre navnet på turneringen til Jægerskydnings-Cup. Strategi for dette undersøges af 
Per Lindegaard og drøftes internt i DJ. 

Tilmelding af antal hold fra foreningerne sker til tovholder/afholdende bane inden første skydning, og 
skyttenavne påfører inden skydningens start. 

Herefter er antallet af hold faste og holdenes deltagernavne påføres på banen inden skydningen. 

Reglerne kan revideres hvert år ved generalforsamlingen forud for sæsonstart. 
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Jægersporting-Cup 
Holdskydningsturnering i Jægersporting. 

Regler pr 15.05.2021 

Formål:    

• At øge interessen for Flugtskydning i Danmark. 

• Skabe tilgang af nye skytter gennem hyggeligt og socialt samvær. 

• Skabe netværk og kammeratskab på tværs af baner og foreninger. 

• Øge niveauet hos skytterne gennem konkurrencemomentet som 

opnås ved at skyde sammen på et hold og på forskellige baner. 

• Skabe øget omsætning på banerne. 

• Primært at skabe hyggelige og spændende skydninger hvor det 

sociale er i højsædet. 

• Sekundært at højne niveauet hos skytterne. 

Skydningen: 

• Der skydes 2 x 25 duers jægersporting med henholdsvis 1 double 

(1-1-1-2) og 2 doubleer (1-2-2) på hver standplads efter gældende 

DJ-regler. 

• Skydningerne afholdes på fastlagte datoer på de tilmeldte baner, i 

sommerhalvåret. 

• Holdskydningen skal skydes som den første skydning den 

pågældende dag. 

• Holdene dømmes af en holdskytter fra en anden forening.  

• Må turneringsskydningen afbrydes og ikke kan gennemføres den 

pågældende dag, annulleres alle dagens skudte resultater, og 

skytterne betaler kun for skudte serier (duepris 50,- kr). 

Skydningen genoptages på en ny dato på samme bane. 
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Generalforsamling: 

• Afholdes årligt i nov-dec. forud for sæsonstart, og udgøres af een 

repræsentant fra hver afholdende bane samt fra hver af de 

deltagende foreninger der ikke afholder skydning. Hver 

bane/forening har én stemme. Ved stemmelighed har 

resultatholder/kasserer to stemmer. 

 

Resultatholder/kasserer: 

• Udpeges/vælges af generalforsamlingen inden sæsonstart og er 

ansvarlig for føring af resultater, samt offentliggørelse af disse 

efter hver skydning. 

 

Banerne: 

• Alle godkendte Jægersportingbaner/foreninger i Danmarks 

Jægerforbund, der deltager med mindst ét hold i turneringen, kan 

tilmelde sig som afholdende bane inden sæsonstart. 

• Der skydes én (alternativt to) gange på hver bane i turneringen. 

Dette besluttes ved sæsonstart og afhænger af antallet af 

tilmeldte baner. 

• Skydningernes rækkefølge på de tilmeldte baner fordeles inden 

sæsonstart. 

• Banen forpligter sig til at sikre banen er i orden og velfungerende 

til holdskydningerne, samt overholder DJ´s regler for 

Jægersporting mindst én uge for turneringsskydningen. 

• Banen sælger og indsamler skydekortene ved den pågældende 

skydning og videresender resultater(skydekort) til resultatholder. 

• Skydekortene skal være fortrykte skydekort. 

• Skydekortene skal påføres skyttens navn, forening, bane, dato og 

sælgers initialer ved udlevering. 

 



Pr. 15.05.2021 

Per Lindegaard Side 4 
 

Holdene: 

• Holdet består af 3 skytter fra samme forening (efter gældende DJ-

regler) foreningen skal være medlem af Danmarks Jægerforbund. 

• Skytterne på holdet kan udskiftes forud for hver skydning. 

• Skytternes navne skal være påført skydekortene inden 

skydningens start. 

• En forening kan deltage med hold i turneringen uden selv at være 

afholdende bane/forening. 

• En skytte kan kun skyde for én forening samme år. 

• En skytte som ved rækkeinddelingen er indplaceret i række med et 

hold, kan kun indskiftes på et hold i samme eller bedre række. 

(Eks: en skytte placeret i B-rækken kan skyde for et A-hold, eller et 

B-hold. B-skytten kan skyde på et A-hold og rykke tilbage på B-

holdet, men aldrig til en lavere række end oprindeligt.) 

Resultat: 

• Alle 3 skytters resultater tæller med i holdets samlede resultat for 

den pågældende skydning. Alle holdets resultater tæller med i det 

samlede resultat.  

Omskydning: 

• Ved pointlighed mellem 1., 2., 3. plads skydes der om til fuld serie 

med 2 doubleer på hver standplads (1-SIM2-SIM2) Ved fortsat 

uafgjort skydes om igen efter samme princip. 

Jury:  

• Jury nedsættes forud for hver skydning, og består af tre 

medlemmer; én fra afholdende bane samt to af de deltagende 

skytter fra hver sin forening.  

• Protestgebyr: 300,-kr. Protest indgives skriftligt senest 30 min. 

efter endt serie. 
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Indskud: 

• Indskuddet pr skytte er 100,- kr pr skydning som går til afholdende 

bane. Evt medaljer til afsluttende skydning finansieres ved at hæve 

indskuddet til den afsluttende skydning. 

• For individuelle skytter, der ikke er på hold, som ønsker at skyde 

med betales samme indskud. 

 

Rækker: 

• Hvert 5. hold i turneringen udløser en ny række. (eks. 1-9 hold = 1 

række, 10-14 hold =2 rækker, 15-19 hold = 3 rækker, 20-24 hold = 

4 rækker, 25-29 hold = 5 rækker, 30-34 hold = 6 rækker, osv. 

• Holdene fordeles ligeligt efter resultat af de t0 første skydninger. 

De bedste af holdene i A-rækken, de næstbedste i B-rækken, osv. 

(Ved ikke delbart antal hold placeres flest i de bedste rækker. Eks: 

32 hold = 6 A-hold, 6 B-hold, 5 C-hold, 5 D-hold, 5 E-hold, 5 F-hold) 

Herefter konkurrerer holdene indbyrdes kun i den pågældende 

række. Alle skydningerne medregnes i det samlede resultat. 

Præmier:  

• Holdene placeret som nr 1, 2 og 3 i det samlede resultat, i hver 

række, præmieres med medaljer. 

• De placerede hold (1,2,3) skal være til stede ved overrækkelsen, 

eller videregives placeringen til det næste placerede hold i 

rækken. 


