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Instruktør - Forberedelse til den obligatoriske riffelprøve 

Resursepersoner: 
3 instruktører 
Deltager antal min. 6 - max 10 

Bukkeskiver 5 stk., plastre, træfområder, plasthjørner, høreværn/propper, pladsnumre, 

sidste nye prøveregler i stor skrift, sidste nye opslag med hjælpemidler. Patronholdere 

med plads til seks patroner til hver bane. Skiver skal være hele og i god stand, evt. 

huller skal være plastret. 

 
Kurset består af en teoretisk og en praktisk del: 
 
Teori:  

Gennemgang af riffelprøven, hvordan afvikles den? 

Gennemgang af kikkertsigtet, og anvendelse af dette, inkl. rødpunktsigte. 

Gennemgang af ammunition, og brugen af denne. 
Skydestilling, åndedrætsøvelse samt aftræksteknik. 

Våbenhåndtering og sikkerhed, herunder opførsel på en skydebane. 
Hjælpemidler til riffelprøven. 
 
Den praktiske skydetræning: 
Våbenbetjening og sikkerhed 
Indskydning 
Træning af forskellige skydestillinger 
Generalprøve til riffelprøve 

 

Kurset er sat til at vare 2 til 3 timer. 
 

Gennemgang af riffelprøven, hvordan afvikles den? 
 
Med et gyldigt jagttegn kan man efter våbenlovgivningen få våbentilladelse til at købe en 
jagtriffel. Hvis man ikke fornyer sit jagttegn, så bortfalder forudsætningen for at have 
våbentilladelse til en jagtriffel. Våbentilladelsen kan i så fald tilbagekaldes af Politiet. 
 
Inden du som jæger kan opnå tilladelse til at gå på riffeljagt i Danmark skal man på sit 
jagttegn have en påtegning om, at riffeljagt er tilladt, eller at riffelprøven er bestået. 
Riffelprøven afholdes af Danmarks Jægerforbund for Styrelsen for Vand- og 
Naturforvaltning. Tid og sted for afholdelse af riffelprøver fremgår på 
"www.mit jagttegn", under ”Jagtens prøver”. 
Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre træfsikkerhed samt forsvarlig 
våbenbetjening. 
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Før man kan gå til riffelprøve, skal man være berettiget til at gå på jagt med 
haglgevær. 
Har man bestået jagtprøven tidligere end 1. januar 2014, kan man tilmelde sig til 
riffelprøven. Med en jagtprøve bestået efter 1. januar 2014, skal haglskydeprøven også 
være bestået, inden man kan tilmelde sig til riffelprøven. 
 
Før prøven 
Skal du betale prøvegebyret på 135 kr. og tilmelde dig en riffelprøve. Betaling og tilmelding 
sker på Mit jagttegn 
Skal du sikre dig, at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse 
skal stemme overens). ellers kan prøve ikke aflægges. 
Læs evt. instruks for riffelprøve du kan også finde en huskeliste til riffelprøven. 
 
Ventelinien: 
Til prøven 
Skal du forevise gyldigt jagttegn og fotolegitimation. 
Skal du medbringe det våben (med våbentilladelse), prøven ønskes aflagt med og den 
fornødne ammunition og høreværn/ørepropper samt eventuelle hjælpemidler. Det 
medbragte våben og ammunition skal opfylde kravene til jagt på råvildt med hensyn til krav 
til anslagsenergi og kuglevægt. jvf. Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der 
må anvendes til jagt med videre. 
Du må gerne anvende fuldkappet ammunition, herunder træningsammunition,  
Det må anvendes lyddæmper og mundingsbremse til prøven 
Prøven kan kun aflægges med et våben, du har våbentilladelse eller bæretilladelse til. Man 
kan altså ikke aflægge riffelprøve med et lånt våben, som man ikke har en personlig 
tilladelse til. 
Instruktion for prøvedeltageren er ophængt ved ventelinien på prøvestedet. 
 
Om prøven 
Skydestillingen er fri, og du får mulighed for at afprøve den, inden skydningen starter. 
Du skal i løbet af højst fem minutter fra en afstand af 100 meter placere fem ud af seks 
skud indenfor en cirkel med en diameter på 20 centimeter.  
I forbindelse med skudafgivelsen må der anvendes lovligt optisk sigtemiddel, der er 
monteret på riflen, og de hjælpemidler, som du normalt vil have med på jagt. Der må 
anvendes rygsække og rygsækstole (rygsækken skal være passende udstoppet og må 
ikke på noget sted overstige 65 cm, ved passende udstoppet forstås udstoppet til at danne 
anlæg for riflen). Desuden må anvendes jagtstole, jagtstokke, et- eller flerbenede 
skydestokke samt støtteben monteret på riflen. 
 
Hjælpemidler, der falder uden for denne beskrivelse, må ikke anvendes. Dog må fysisk 
handicappede aspiranter anvende deres individuelt tilpassede hjælpemidler. Dette gælder 
såvel de af Naturstyrelsen godkendte som andre. 
 
Klarlinien: 
Til god våbenbetjening hører, at: 
du ankommer til klarlinjen med åben eller udtaget lås/knækket våben. 
Når våbnet bæres synligt, skal det bæres med mundingen pegende opad, 
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kombinationsvåben skal bæres knækket. 

Medbringer de hjælpemidler og den fornødne ammunition og høreværn/ørepropper du vil 
anvende til prøven. 
Våbenbetjeningen skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndige ikke på noget 
tidspunkt er i tvivl om, hvad du foretager dig. 
 
Mens du er på skydepladsen, skal din våbenbetjening foregå på forsvarlig vis, ellers er 
prøven ikke bestået. 
 
Det våben, du anvender til prøven, skal være indskudt og i forsvarlig stand. Det er 
naturligvis vigtigt, at du har trænet med våbenet. Husk også at bruge samme ammunition, 
som du har trænet og indskudt med, da træfpunktet kan ændre sig meget ved 
ammunitionsskift 
 
 
 
 
 
Skydelinien/standpladsen: 
Til god våbenbetjening hører, at: 
du ankommer til skydelinjen med åben eller udtaget lås/knækket våben. 
Når våbnet bæres synligt, skal det bæres med mundingen pegende opad, 

kombinationsvåben skal bæres knækket. 

du ser gennem løbet, før du lader første gang. 
du har åben lås, hvis du skifter skydestilling. 
du efterser kammer og magasin efter endt skydning. 
du forlader skydelinjen med åben eller udtaget lås/knækket våben. 
våbenet må ikke betjenes i eller omkring vandret plan, medmindre det peger mod skiverne. 
du i øvrigt betjener våbenet forsvarligt. 
Våbenbetjeningen skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndige ikke på noget 
tidspunkt er i tvivl om, hvad du foretager dig. 
 
Ladning af riflen og eventuel opfyldning af magasinet skal ske inden for den fastsatte 
skydetid. I tilfælde af en klikker må ny patron anvendes. 
Eventuelle funktionsfejl skal du selv afhjælpe indenfor skydetiden (herunder også klikkere). 
Hvis du får en klikker skal du rette henvendelse til kontrollanten, før låsen åbnes. 
 
Erfaringen viser, at den riffel du anvender til prøven skal være indskudt og i orden. 
Ligesom det naturligvis er vigtigt, at du har trænet med riflen 
 
Du skal blive på din standplads, til alle er færdige med skydningen. 
 
Hvis du ikke kan betjene din riffel på en forsvarlig måde, er prøven ikke bestået. 
 
Markering 
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