
Kreds Jagtsti 

 

I dag (lørdag 8 april) blev den fælles kreds jagtsti for kreds 4 & 5 afviklet på Fyn. Havde lavet en 

aftale med Tine Mølbach Henriksen, igennem Facebook gruppen Ny og juniorjæger i SydDanmark 

kreds 4, samt med en jagt kammerat Kenneth Christiansen, om at være med som hjælper/deltager til 

jagtstien, havde spurgt blandt Ung & Nyjægerene under vores egen forening, men der var ingen der 

kunne. 

 

 Vi startede med fælles morgenmad med de andre hjælper inden vi fik gjort vores stand/post klar til 

der skulle komme deltager kl. 11. Lokaliteten på Fyn fejlede intet, og der var fynsk idyl og et liv i 

søerne, bla. Af grågæs, svaner og gråænder. 

 

Jagtstien skal godkendes som noget af det første, efter den er opstillet og klar, og til det var Tine 

sammen med kreds 4 formanden Jens Hangaard, her gik de igennem de 6 forskellige poster, hvor 

der var rene teori poster, eller kombination af teori og afstandsbedømmelse eller kombination af 

teori og skydning. Tine endte ud med et rigtig flot resultat og point nok til et Sølv mærke, hun skal 

op til jagtprøven sidst i april. 

Tine og jeg stod derefter sammen på post 1. den eneste rene teori post med 15 spørgsmål og 

mulighed for ligeså mange point, en post hvor jagttegns aspiranter og nyjægere kunne drage nytte af 



den viden, de lige har været igennem i undervisningen. Post to var en kombination af 

afstandsbedømmelse til tre vildt skiver, hvor der skal svares om man vil skyde eller ej og teori 

krydret med vildt kending af 5 udstoppede fugle og 15 point på højkant. 

 

Post 3 havde ligeledes flere dele af indhold, først skulle vi ud fra den altid nævnte parole der er ved 

vente linjen inden man kunne komme frem til alle poste, her skulle vi forstille os vi var på jagt 10 

oktober og vi måtte skyde hvad jagtloven tillader på denne dato, her var det fasan, sneppe samt 

ringdue og tyrkerdue der blev serveret på posten i form af lerduer der kom alene eller som en duble, 

her kunne man få et point for våben betjening, derudover var der afstandsbedømmelse til 3 figurer 

hvor man skulle svare om man vil skyde eller ej, her var det muligt at få 16 point, bla. Et point for 

våbenbetjening. Den 4. post var igen en skydepost, dagens sidste, her var vi af sted den 1 oktober og 

vi måtte igen skyde hvad jagtloven tillader og her kom der fasan, bekkasin og ringedue og som post 

3 som enten single eller duble. Her var der igen nogle teori spørgsmål vi skulle svare på og der 

kunne scores max 15 point. 

 

 



Næste post, nr 5. havde flere elementer, først skulle der bestemmes en række planter og plante dele 

(kogler), samt igen svare på spørgsmål og som et 3. element skulle vi afstandsbedømmelse, men 

ikke som de to forrige gange, her skulle vi sætte meter på ud til 3 skiver, der var lidt slip på og vi 

måtte svare 10% forkert, igen var det 15 point som max der kunne scores. Dagens 6. og sidste post 

var en teori post ud i riffel teori og som på de forrige poster var der 15 point på højkant. 

 

Var selv rundt som sidste mand, og man kom godt rundt omkring i almen jagt viden samt lovstof 

krydret med udfordrende skydning uden at første gangs jagtsti udøver som fx. de 7 aspiranter ud af 

21 deltager, vil risikere at falde igennem, personligt kom jeg rigtig godt igennem dagen, kunne ikke 

vinde, da jeg havde passet en post og dermed kendte svarende på 15 spørgsmål, men på de 5 andre 

poster smed jeg kun 4 point, alle 4 point gik tabt på post 5. Den totale max point score var 91, 

hvilket ingen fik samlet sammen. 

 

Håber dette kan give nogen lyst til deltage næste forår, i har intet at miste, i risikere blot at lære 

noget, og det er jo slet ikke så skidt. Tak for en god dag til Tine og Kenneth, fedt i gad at tage med, 

men også tak til de andre hjælper, koordinatorer og deltager. 

 

Peter Bendix Kristensen 


