
 

 

Program for Jagttræning for Kvinder 

18.-19. Marts 2023. Ændringer kan forekomme. 
 

Sted: Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej 1, 6990 Ulfborg, https://ulfborgskyttecenter.dk/ 
 
Der anvendes egen riffel og ca. 150-200 patroner til hele weekenden. På skydebanen kan der almindeligvis 
købes ammo til de mest almindelige kalibre, men vi anbefaler at tage med selv. Man må gerne skyde med 
lyddæmper, men ikke med mundingsbremse. Husk høreværn og egne hjælpemidler (fx skydestok).  
Programmet er med forbehold for ændringer. Spørgsmål til Karen Barfod, 5176 9911.  
Pris 1400 for medlemmer, 1600 for ikke-medlemmer af Nordisk Safari Klub. Der er i alt 26 pladser. 
 
Tilmelding her https://www.nordisksafariklub.com/vare/jagttraening-for-kvinder/  
 
Lørdag skydning fra 9-18 på terræn 2, frokostpause 12-13. Man skyder der, hvor man har lyst: 

• Kl. 9 - velkomst, parole og start på dagen kl. 9.00 ved flagstangen. 
• Indskydning på 109 meter. 
• Mulighed for at træne forskellige skydestillinger på mange forskellige mål og afstande, på vildtskiver 

ud til 238 meter med egne hjælpemidler (woodflex og viperflex til udlån). 
• Kom og prøv ’Intro til PRS – en dynamisk og sjov skydedisciplin’ ved Christine Husum, bane 1. 

Medbring ca. 20 patroner.  Lørdag kl. 9.30 – 12.00. 
• Der er mulighed for at tage den svenske bjørneprøve kl. 9.30 – 12.00 (minimum 11 skud). 

https://www.jaegerforbundet.dk/vaben/jagtriffel/bjorneprove/ ved Carsten Winther. 
• Skyd på bevægeligt mål på grisebanen kl. 13- 16. 
• Tysk skydebevis kan udleveres, hvis man skyder både på skive og gris, 5 skud på løbende gris og 5 skud 

på stillestående bukkeskive. Aftal med Karen B. 
 

Workshops:   
• Duel-banen: Workshop med bæverskydning på korte afstande, lørdag kl. 13.00 – 15.00 ved Christine 

Husum  
• Workshop med Henrik – mens vi venter på maden lørdag (kl. 16-17) – jagtrelevant 
• Kend din kikkert, lær at indstille den (Steen), 17-18 lørdag i kantinen 

 
Festmiddag kl. 19.30 ved vildtkokken Finn Kallesøe – husk selv at medbringe drikkevarer. Overnatning på 4-
sengs stuer. Der er sengelinned, men man må selvfølgeligt gerne tage sin egen dyne med. 
 
Søndag: 
Søndag formiddag 9-12 er der feltskydning med egne hjælpemidler (skydestok). Ved en af posterne kan 
vildmarksskydningsmærkerne tages. 
 
Feltskydning foregår i hold af 5 personer, der følges ad rundt på banen og skyder i forskellige stillinger ved 
flere stationer på vildtskiver på mange afstande. På hvert hold går der en erfaren skytte med rundt for at 
hjælpe mindre erfarne tilrette. Der anvendes ca. 50 patroner til feltskydningen. 
 
Fra kl. 13.30 er der mulighed for at få demonstreret forskellige blyfri ammunitionstyper på bane 2 ved 
Westgun Bækmarksbro Christian Colstrup. Ammunition kan købes på stedet, men kaliber skal sendes til 
ksba@via.dk inden, så vi er sikre på, at den er medbragt. 
 
 


