
1  

 

 
 
 

 
 
 

Kursus 

Forberedelse til riffelprøve 
 
 

Storkøbenhavns Jagtforening 
Mosehuset 

Mosesvinget 3, 
2400 København NV. 

(GPS: N55.71330 - E12.50540) 
E-mail: info@sjf.dk    CVR-nr. 77072128  

 

1. Instruktion til aspiranten 
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1.1 Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre, at du har en vis 

træfsikkerhed med din jagtriffel, og at du kan betjene den på en 

sikkerhedsmæssig forsvarlig måde 

 
1.2 Til skydningen må der anvendes de hjælpemidler, som du normalt vil have 

med på jagt. Der må anvendes tasker - rygsække – jagtstole – skyde 

stokke – fast monterede støtteben. 

(Ved passende udstoppet, forstås udstoppet til at danne anlæg for riflen.) 

Hjælpemidlerne skal have udformning, der sandsynliggør, at de kan 

anvendes til jagt. 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 Styrelsen for 

Vand- og Naturforvaltning godkendte samt andre. 

 
1.3 Se i øvrigt den opslåede billedserie 

 
1.4 Du har 5 minutter til at afgive 6 skud, hvoraf de 5 skal ramme træfområdet. 

Du skal blive på din standplads, indtil alle er færdige med skydningen. 

Ladning af riflen og evt. opfyldning af magasiner skal ske inden for den 

fastsatte skydetid. I tilfælde af en klikker – må en ny patron anvendes efter 

godkendelse af kontrollant. (ret henvendelse til kontrollanten og vente 20 

sekunder før låsen åbnes). 

 
1.5 Til god våbenbetjening hører at: 

• Du ankommer til skydelinien med åben eller udtaget lås eller 

knækket våben, herefter ser du igennem løbet, før du lader første 

gang 

• Du har åben lås eller knækket våben, hvis du skifter skydestilling 

• Du efterser kammer og magasin efter endt skydning 

• Du forlader skydelinien med åben eller udtaget lås, eller knækket våben 

• Våbnet må ikke betjenes i eller omkring vandret plan, med mindre 

det peger mod skiverne 

• Du i øvrigt betjener våbenet på en forsvarlig og sikkerhedsmæssigt 

korrekt måde 

• Hvis du får en klikker skal du rette henvendelse til kontrollanten og 

vente 20 sekunder før låsen åbnes. 

 
1.6 Våbenbetjeningen skal foregå på en sådan måde, at den 

prøvesagkyndige ikke på noget tidspunkt er i tvivl om hvad du foretager 

dig. 

 
1.7 Når våbnet bæres synligt, skal det bæres med mundingen pegende opad, 

kombinationsvåben skal bæres knækket. 

 
1.8 Hvis aspiranten ikke kan betjene sin riffel på en sikkerhedsmæssig forsvarlig 

måde, er prøven ikke bestået. Aspiranten skal da underskrive bag på 

centerskiven. 

 
1.9 Evt. funktionsfejl skal aspiranten selv afhjælpe inden for skydetiden (herunder 

klikkere). 
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1.10 Prøven begynder når klarlinien passeres og slutter når klarlinien 

passeres igen efter endt skydning. 

 
Klagevejledning 

1.11 Den prøvesagkyndiges afgørelse i forbindelse med ikke bestået prøve, kan 

inden 4 uger efter prøvens aflæggelse påklages til Styrelsen for Vand- og 

Naturforvaltning.   
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2. Instruktion til den prøvesagkyndige inden prøven. 
 

Udstyr 

2.1 Bukkeskiver, plastre, indberetningslister, træfområder, plasthjørner, 

høreværn/propper, pladsnumre, skilte – minestrimler, 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. 

 
Hjælpere 

2.2 Afhængigt af antal standpladser indkaldes godkendte hjælpere til riffelprøven 

(ved godkendte hjælpere forstås personer med instruktøruddannelse og have 

bestået riffelprøve, og minimum en riffelprøvesagkyndig ekstra. 

Hjælpere skal bistå ved prøven med at overvåge, om aspiranterne efterlever 

betjenings-kravene. Hjælpere og prøvesagkyndig må maksimalt overvåge 2 

aspiranter hver. 

 
2.3 Hjælpere ved indskrivning behøver ikke at være uddannet instruktør. 

 
Ventelinie 

2.4 Her er opstillet et eksemplar af bukkeskiven, samt instruks til aspiranten i stor 

skrift samt den tilhørende billedserie. Der må ikke forefindes andet skriftligt 

materiale end dette på ventelinjen. Instruks og billeder skal være de sidste 

nye. (Særlig opmærksomhed på gyldighedsdatoer) 

 
2.5 Her kan aspiranterne opholde sig, indtil de kaldes frem til klarlinien. 

Ventelinien skal være minimum 30 m. fra skydelinien eller visuelt være 

afskærmet fra skydelinien. Hensigten er, at aspiranterne skal være 

uforstyrrede. 

 
2.6 Efter at have fået aspiranternes opmærksomhed, kan man berolige 

aspiranterne ved i en rolig tone at spørge: 

• Har i jeres hjælpemidler, patroner og høreværn? 

• Aspiranter som ikke har pakket våbnet ud opfordres til at gøre det. 

• På ventelinien må yderligere information til aspiranterne gives. 

 
Klarlinien 

2.7 Klarlinien oprettes ca. 10 m bag skydelinien, afhængig af forholdene på den 

enkelte bane. Her stiller aspiranterne op til prøven, medbringende riffel – 

ammunition – høreværn/propper – og evt. hjælpemidler. 
Her starter og slutter prøven. 

Den prøvesagkyndige giver her en kort instruktion vedr. banefordeling, 

opsætning af patroner i patronholderne placering af evt. ekstra patroner (i 

lommen eller i æske bag aspiranten) og afprøvning af skydestilling jf. 

handle/ord kort. 

 
Skydelinien 

2.8 Skydelinien skal være klar markeret med planke – minestrimmel eller lign. 
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Standpladserne 

2.9 Nummereres fra venstre med tydelig nr. som passer med tydelig nr. på 
skive/skiveopsætning. 
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Afvikling 

2.10 Inden prøvens afvikling, skal aspiranterne forevise gyldigt jagttegn, 

våbentilladelse og billedlegitimation 

 
2.11 Husk at nummer på våben og tilladelse skal være ens. Såfremt det er 

overvejende sandsynligt, at den fremviste tilladelse hører til det pågældende 

våben, kan aspiranten tillades at gå op til prøven også selvom, at der skulle 

være mindre uoverensstemmelser. 
I disse tilfælde rådes aspiranten til at få ændret fejlen) 

 
2.12 Den prøvesagkyndige eller dennes hjælper krydser aspiranten af på 

tilmeldings listen og henviser aspiranten til ventelinien 

 
2.13 Al instruktion til aspiranten skal gives af den prøvesagkyndige. 

 
2.14 Den riffelprøvesagkyndige der afhenter aspiranterne på klarlinien, 

gennemfører prøven, og skriver under efter gennemført prøve. 

 

3. Instruktion til den prøvesagkyndige         under prøven: 
 
 

3.1 Den prøvesagkyndige henter ved ventelinien de aspiranter der 

er noteret på indberetningslisten. 

Aspiranterne medbringer riffel, ammunition, høreværn/ørepropper og evt. 
hjælpemidler. 

 
3.2 Ved ventelinien spørger den prøvesagkyndige aspiranterne, om der er skytter 

der ikke har læst den ophængte instruktion og om de har spørgsmål til den. 

Den prøvesagkyndige kan her besvare spørgsmål vedr. den praktiske afvikling 

af prøven. 

 
3.3 Ved klarlinien tildeler den prøvesagkyndige aspiranterne deres 

standpladsnummer (svarende til skiveopstillingsnummeret). 

 
3.4 Herefter redegøres for det praktiske forløb nemlig, at prøven starter og slutter 

her, at man sætter patronerne i patronholderen (vis en patronholder), såfremt 

man får en klikker, skal man rette henvendelse til kontrollanten inden låsen 

åbnes, at man først må lade når der gives lov, at man bliver på sin plads til 

alle er færdige. 

 
3.5 Prøven starter når at den prøvesagkyndige, beder aspiranterne gå frem til 

skyde linjen og gøre sig klar. Skytterne skal sikre sig at kontrollanterne ser de 

foretager fornødne eftersyn. Forinden har prøvesagkyndig aftalt med 

hjælperne, hvem der overvåger hvilke standpladser. 

 
3.6 Når alle har indtaget og afprøvet skydestillingen spørger den 

prøvesagkyndige ”om der er skytter som ikke er klar”. Herefter gives ordren 

”der må lades og skydes”. Efter 4 min. gøres opmærksom på, at der er 1 

minut igen. Når alle 5 minutter er gået, skal skydningen være afsluttet. Hvis 
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nogen afgiver skud efter skydetidens ophør, fratrækkes et tilsvarende antal 

træffere. 

 
3.7 Kun hvis alle aspiranter er færdige inden de 5 min. er gået, kan 

skydningen afsluttes inden tiden er udløbet. 

 
3.8 Under prøven overvåger den prøvesagkyndige og hjælperne, at de 

retningslinjer som ”instruktion til aspiranterne” angiver som god 

våbenbetjening og øvrige betjeningskrav overholdes. Ved en 

overtrædelse meddeles dette straks aspiranten, som skal standse 

skydningen og blive på standpladsen til alle er færdige. 
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Markering 

3.9 Efter endt skydning går man frem for at markere og udskifte 

træfområdeskiverne. Bliver nogen våben tilbage på standpladsen, skal 

de overvåges af en hjælper. 

 
3.10 Den prøvesagkyndige sørger for at aspiranterne ikke rører skiverne. Som 

træffere regnes alle skud ved berørt ring og ind. 

 

 
3.11 Ikke beståede aspiranters træfområdeskiver underskrives af aspiranten (ved 

skiveområdet). 

 
3.12 Overvågningen fortsætter indtil aspiranten har passeret klarlinien på 

tilbagevejen. Man kan således godt dumpe på våbenbetjening efter 

veloverstået skydning. 

 
 
 

4. Instruktion til den prøvesagkyndige efter prøven: 
 
 

Dokumentation 

4.1 Den prøvesagkyndige afgør efter endt skydning, om hvorvidt riffelprøven er 
bestået. 

 
4.2 Beståede: Aspiranten får riffelprøvebeviset med påklistret label og 

underskrift udleveret med et knæk og bræk fremover 
Træfområdeskiverne skal destrueres – og må derfor ikke udleveres til 
aspiranten. 

 

4.4 Ikke beståede: Riffelprøvebeviset for ”ikke bestået” destrueres af den 

riffelprøvesagkyndige De underskrevne træfområdeskiver for ”ikke bestået” 

indsendes til Danmarks Jægerforbund: 

 
Danmarks 

Jægerforbund mrk.:  

Riffelprøve  

Molsvej  34 

8410 Rønde 
 

5. Administration 

 

Målområde 

5.1 Den RPS som fører aspiranterne, noterer om prøven er bestået eller ikke 
bestået. 

For ikke beståede aspiranter angives årsagen. Det skal være den RPS som 

har under-skrevet riffelprøvebeviset, som også underskriver og 
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indberetningslisten. Undlad sammenhæftning af indberetningsliste og 

træfområdeskiver. 

 
Arkivering 

5.2 Træfområdeskiverne for aspiranter der ikke har bestået, 

indsendes til Danmarks Jægerforbund snarest. 

 
5.3 Træfområdeskiverne for ikke beståede prøver arkiveres hos 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 
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5.4  

 

6. Vejledning til praktisk ufravigelige handlinger og ord 
 

6.1 Hvad gør vi hvis en aspirant medbringer mere end 6 patroner, 

og må han det? Må løse magasiner fyldes op på forhånd? 

 
Kun de 6 patroner, som skal bruges til prøven må være synlige, og skal 

anbringes i patronholder. Evt. magasiner skal være tomme. Magasiner 

må ikke fyldes op inden den 

prøvesagkyndige siger ”der må lades og skydes”. 

HUSK at magasinet skal efterses når skydningen er afsluttet. Det er 

dumpegrund ikke at gøre det. 

Har aspiranten patroner i lommen eller ligger de i æske/kasse, betragtes de 

som ikke synlige. 

 
 

6.2 Under afprøvning af skydestilling er det tilladt at lukke låsen og foretage 

aftræk en gang. Også selv om aspiranten endnu ikke har set gennem løbet 

(dette gælder kun under afprøvning af skydestilling). 

 
 

6.2 Vedrørende våbentilladelser - Der anerkendes tilladelser udstedt af politiet, 

og der skal være overensstemmelse med nummeret på våben og 

tilladelsen. Såfremt det er overvejende sandsynligt, at den fremviste 

tilladelse hører til det pågældende våben, kan aspiranten tillades at gå op 

til prøven også selvom, at der skulle være mindre uoverensstemmelser. 

I disse tilfælde rådes aspiranten til at få 

ændret fejlen Købstilladelser anerkendes 

ikke 

6.3 Hjælpemidler, der medbringes fra ventelinien, kan ikke senere underkendes 
!!!!!!!!!! 

 
6.4 Følgende sammenfattede svar og kommentarer: 

• Riffelprøvesagkyndige skal hjælpe hinanden for at få mere erfaring 

• Indberetningslister efter afholdt prøve skal destrueres Prøverne 

skal planlægges sammen med ordførende riffelkoordinator i den 

kreds, hvor prøverne afholdes 

• Træfområdeskiver for ikke beståede aspiranter skal straks ved 

skiverne underskrives af aspiranten. 

• Dumpes der på skydelinien (våbenbetjening) underskrives der 

når man kommer tilbage fra markering. 

6.5 Generelt om at dumpe aspiranter på våbenbetjening 

Man kan kun dumpe på noget, mens prøven finder sted fra klarlinie til klarlinie. 
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6.6 Man kan kun dumpe på skydning samt på noget, som er omtalt i 

INSTRUKTION TIL ASPIRANTEN. 

 
6.7 Den prøvesagkyndige må ikke hjælpe aspiranten, når prøven er startet. 

 
6.8 Danmarks Jægerforbund anvender som grundlag pjecen 

”Sikkerhedsbestemmelser for riffelskydning på bane og ved terrænskydning 

med jagtrelaterede våben under Danmarks Jægerforbund. Den 

prøvesagkyndige skal forud for en skydning sikre sig hvilke bestemmelser, der 

er foreskrevet for pågældende bane/terræn – jf. ”instruks for 

banens/terrænets brug” og/eller de for terrænet ”blivende bestemmelser”. 

 
6.9 Når der lades og når våbenet aflades, skal skytten være på standpladsen 

og piben pege mod skiverne. På skydebanen bæres våbenet med 

mundingen opad. 

 
6.10 Mod skiverne tolkes: Tilnærmelsesvis eller inden for en vinkel af ca. 45 grader 

til hver side for skudretningen. Dette indebærer, at piben ikke må pege til 

siden eller bagud, men den må gerne pege over voldhøjde. 

Der er ikke krav til at låsen og at magasinet skal være udtaget på 

skydebanen. Den skal som minimum være åben (eller knækket våben). 

 
6.11 Vi er bekendt med, at der er baner, hvor piben ikke må pege over voldhøjde. 

Disse lokale påbud skal naturligvis søges overholdt, men man dumper ikke 

aspiranter på at overtræde det. Dette gælder også, hvis eksempel piben 

peger på skytte husets loft eller udhæng. Det skal naturligvis påtales, men er 

ikke dumpegrund. 

 

 
Praktisk ufravigeligt: 

6.12 Prøvens afvikling foregår fra ventelinien via klarlinien – skydelinien – mållinje 

– og tilbage til klarlinie, og skal foregå efter nøje fastlagt forløb med de rigtige 

ord og handlinger på rette tid og sted. 

 
6.13 Hjælpere fordeles mht. hvilke baner/standpladser, de overvåger. 

 
6.14 Der må ikke laves egne tilføjelser til dette handle-ord-skema – evt. 

rettelser/tilføjelser skal godkendes/udføres af Danmarks Jægerforbunds 

riffeludvalg. 
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Handling: Ord: 

 
 
 
Ventelinie: 

 

 
Ved navneopråb – tilkald 

aspiranterne Få aspiranternes 

opmærksomhed 

Peg/henvis til ”instruktion til aspiranten” og 
spørg: 

 
Husk at minde aspiranterne om: 

- At medbringe hjælpemidler 

- Patroner 

- Høreværn 

- At pakke 

våbnet ud Gå frem til 

klarlinien Klarline: 

Aspiranterne stopper ved 

klarlinie. Gå frem til ca. 1 

meter foran klarlinie, 

Tildeling af standplads nr. til aspiranterne 

Tildeling af standplads må kun ske på 

klarlinien. 

 
 

 
Stil dig med front mod aspiranterne stående 

med ryggen til skiverne, og sig: 

 

 
Det er vigtigt at stå foran og have 

øjenkontakt til den enkelte aspirant, når 

man tildeler standpladsnummer. 

 
Sikre dig, i videst muligt omfang dig, at 

instruksen er blevet forstået. 

 

 
Peger på klarlinien og siger: 

(På ventelinien må den prøvesagkyndige 

instruere om prøven og svare på 

spørgsmål) 

 
På ventelinien: 

 

 
(Dog skal nedenstående altid siges!!) 

 
”Er der nogen som ikke har læst 

instruktionen?” ”Har I spørgsmål til 

instruktionen/prøven?” 

 
 
 
 
 
 
”Værsgo at gå frem til klarlinien” 

 
På Klarlinien: 

 
 
 
 
 
”Peter Petersen 

 standplads 

1 Jens Jensen standplads 

2 Ole Olesen standplads 

3” Osv. 

 
”Her starter og slutter prøven.” 

 
”Når I kommer frem til skydelinien, skal I 

placere jeres patroner i patronholderen!” 

 
”Herefter må I indtage og afprøve skyde 
stillingen.” 

 
”Hvis I får en klikker, skal I henvende jer 

til en kontrollant, og vente min. 20 sek. før 

låsen åbnes.” 

 
”Der må ikke lades og skydes, før I får 

besked på det.” 

 
”I skal bliver på jeres plads, indtil I får 
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lov til at forlade den. ” 

 
”Er der spørgsmål” 

(Svar kun på spørgsmål som vedrører 

ovenstående informationer) 

 
”Værsgo, gå frem til skydelinien. ” 
(På klarlinien må der ikke siges andre ord 
end ovenstående.) 
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Skydelinien: 

Når aspiranter er på skydelinjen: 
 
Når alle aspiranter synes at være færdige 

med at klargøre/ afprøve skydestilling: 

 
Hvis enkelte af aspiranterne ikke er klar - 

gives yderligere tid ( ca. 15 – 20 sekunder 

) hvorefter ordene gentages. 

 
Begynder en aspirant at fylde magasin, 

stopper kontrollanten ham, og beordrer 

patronerne tilbage i patronholderen ( dette er 

ikke dumpegrund ) 

 
Kan aspiranten ikke isætte sin lås eller andre 

problemer, og dermed ikke 

melder klar, siges der til ham 

 
HUSK ! Der må ikke gives nogen hjælp 

på skydelinien! 

 

 
Selve skydningen: 

Tidtagningen starter 

Hvis ikke alle er færdige efter 4 minutter, 
siges 

På skydelinien 

”I må indtage og afprøve 

skydestillingen” ”Er der skytter, 

som ikke er klar?” 

Eller 

”Er standplads 1 

klar Er 

standplads 2 klar 

Er standplads 3 

klar” Osv. 

 
 
 

 
”Du får 30 sekunder til, så melder jeg klar. 

Du kan fortsætte med at forsøge, så lang 

tid skydetiden løber.” 

 
 
 
 
 
 

”Der må lades og 

skydes.” ”Der er 1 

minut tilbage.” 
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Markering 

 
Inden afgang til skiveopstilling: 

Kontrol af afladte våben skal ske af en 

riffelprøvesagkyndig eller dennes hjælper 

ved selvsyn. 

 
Efter afgang til fareområdet: 

Våben skal medbringes eller 

overvåges af en hjælper, hvis de 

bliver tilbage på skydelinien. 

 

 
Lidt før mållinien: 

 
Træfområdet på skive 1 tages af skiven 

Er der 5 træffere ”eller mere”, sættes der X i 

feltet ”bestået” på aspirantlisten. 

Skiven må ikke udleveres til aspiranten 
 
Er der 4 træffere eller færre, sættes der 

kryds i feltet ”ikke bestået”, samt 

beskrivelse af årsag / antal skud. 

 
Tilbage på skydelinien: 

Her påses, at skytterne rydder op efter sig. 
 

 
Tilbage på klarlinien. 

 
 
 
 
”Ingen rører ved våben før alle er tilbage på 

skydelinien!” 

 
 

 
(Sige hvilken vej banen forlades.) 

 
 
 
”I skal standse 2 m. før skiverne!” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
For de skydebaner hvor aspiranten kommer 

tilbage til skydelinien kan flg. siges: ”Når 

alle er tilbage på skydelinjen rydder vi op” 



16 
 

(Overvågningen slutter.) 

 
Har nogen lukket lås eller ikke knækket 

våben, men ellers bestået prøven, rettes 

feltet ”bestået” til ”ikke bestået” 

 
Husk underskrift: 

 
Aspiranter, som har begået andre fejl, som 
er 

omtalt under pindene på ”instruks for 

aspiranten”, Skal standses så snart fejlen er 

begået. 

 
Skiven underskrives af aspiranten uanset 

årsag til ikke bestået. 

Afslår aspiranten at underskrive, skriver 

den prøvesagkyndige i underskriftfeltet: 

”Aspiranten afstår fra at underskrive.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prøven er slut 
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7. Egne bemærkninger 

 

Amunition: 

 

• Våben og ammunition som medbringes til riffelprøven skal opfylde kravene jf. 
jagtloven til skydning på råvildt, altså anslagsenergi på mindst 800 J og kuglevægt 
på 3,2 g (50 gr). 

• Du må dog gerne anvende fuldkappet ammunition til prøven blot anslagsenergi og 
kuglevægt er opfyldt. 

• Husk du må selvfølgelig ikke jage råvildt med fuldkarpet ammunition. 

 

Så ja, der er krav til mindste riffel kaliber ved riffelprøven. 

.17 Remington har typisk en kuglevægt på 20-25 gr. (ca. 1,3 – 1,6 g) og E100 på typisk 
mellem 700 og 800 J, da denne riffel kaliber er for lille til bukkejagt, må den heller ikke 
anvendes til riffelprøven. 

 

 

Muldingsbremse/rekyldæmper: 

 

Da det kan forstyrre de andre skytter, vil man som regel blive bedt om at skyde alene 
bagefter. 

 

 

Lyddæmper: 

 

Der må godt skydes med lyddæmper til riffelprøven 

 

 

Generelt: 

 

Man kan ikke aflægge riffelprøve med et lånt våben, som man ikke har en personlig 
tilladelse til. 

 

Før prøven, skal du : 

 

Tilmelde dig riffelprøven   

Sikre, at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme 
overens), ellers kan prøve ikke aflægges. 

Ved prøven, skal du: 

 

Forevise gyldigt jagttegn og fotolegitimation. 

Medbringe det våben (med våbentilladelse), som prøven ønskes aflagt med, tillige med den 
fornødne ammunition, samt evt. hjælpemidler. Husk at sikre at din våbentilladelse er i 
orden. Våbennummeret på våbentilladelsen og våbnet skal stemme overens. Det 
medbragte våben og ammunitionen skal opfylde lovens krav til jagt på råvildt, med hensyn 
til krav til anslagsenergi og kuglevægt. Du må således gerne anvendes fuldkappet 
ammunition , herunder træningsammunition, bare ammunitionen overholder kravet til 
kuglevægt og anslagsenergi til jagt på Råvildt. 
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Det må anvendes lyddæmper til prøven. 

 

Om prøven: 

 

Instruktion for prøvedeltageren er ophængt ved klarlinien på prøvestedet. Der er to formål 
med riffelprøven. Den skal sikre træfsikkerhed samt forsvarlig våbenbetjening. 

 

Skydestillingen er fri, og du får mulighed for at afprøve den, inden skydningen starter. Hvis 
du ikke selv har høreværn med, vil du få udleveret et par ørepropper af den 
prøvesagkyndige eller dennes hjælper. 

 

Til skydningen må bruges de hjælpemidler, som du normalt vil have med på jagt. Der må 
anvendes rygsække og rygsækstole (rygsækken må ikke på noget sted overstige 65 cm). 
Desuden må anvendes jagtstole, jagtstokke, et- eller flerbenede skydestokke samt 
støtteben monteret på riflen. 

 

Ved passende udstoppet forstås udstoppet til at danne anlæg for riflen. Hjælpemidlerne 
skal have en udformning, der sandsynliggør, at de kan anvendes til jagt. 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.   

 

Skydningen foregår på 100 meters afstand. Du har 5 minutter til at afgive 6 skud, hvoraf de 
5 skal ramme inden for træfområdet. Du skal blive på din standplads, til alle er færdige med 
skydningen. Ladning af riflen og eventuel opfyldning af magasinet skal ske inden for den 
fastsatte skydetid. I tilfælde af en klikker må ny patron anvendes. 

 

Til god våbenbetjening hører, at: 

 

• du ankommer til skydelinjen med åben eller udtaget lås/knækket våben 

• 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. 

 

Hvis du ikke kan betjene din riffel på en forsvarlig måde, er prøven ikke bestået. 

 

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.lpemidler: 
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Riffelprøve 

Inden du må gå på jagt med riffel, skal du bestå riffelprøven. 
Inden du som jæger kan opnå tilladelse til at gå på riffeljagt, skal du bestå en riffelprøve. Der 
er to formål med riffelprøven. Den skal sikre træfsikkerhed samt forsvarlig våbenbetjening. 
Du har fem minutter til at afgive seks skud, hvoraf de fem skal ramme inden for træfområdet 
på en bukkeskive 100 meter borte. 

Mens du er på skydepladsen, skal din våbenbetjening foregå på forsvarlig vis, ellers dumper 
du.  

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. 

Du kan læse mere om kravene til at bestå riffelprøven i "Instruks for riffelprøven". 

Man kan ikke aflægge riffelprøve med et lånt våben, som man ikke har en personlig tilladelse 
til. 

 

 

Generelt om riffelprøven: 

 

Tilmelding til prøve 

 

Du skal tilmelde dig riffelprøven på Naturstyrelsens jagtportal www.mitjagttegn.dk. Her kan 
også ses, hvor i landet, der afholdes riffelprøver og hvornår.  

 

På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside findes desuden video (nederst på siden), som 
viser en praktisk prøve. Her findes også  diverse andre nyttige links.  

 

Klik her for at uploade Brochure for træning af riffelskytter - en praktisk guide. 

 

Gode råd inden riffelprøven 

- få indskudt din riffel med den ammunition, du vil bruge til prøven (der må godt anvendes 
fuldkappet/spidsskarp ammunition) 

- træn med de hjælpemidler, du vil benytte (skydestok, støtteben, taske ect.) 

- se om der er fejl på våbnet (om låsestol & kikkert er spændt fast, om pibe klemmer på 
forskæfte ect.) 

- vær dus med lås/bundstykke. 

 

Medbring til prøven 

- gyldigt jagttegn og våbentilladelse 

- kvittering for indbetaling af prøvegebyr 

- prøvebeviset udfyldt med cpr.nr. og prøvested 

- våben 

- ammunition (du skal skyde 6 skud - hav ekstra med til hvis du får en klikker) 

- hjælpemidler (skydestok, støtteben, taske etc.) 

 

  

Du vil blive bedømt på skydning og våbenhåndtering 

- Check kammer 

http://www.jaegerforbundet.dk/media/6649/170215-instruks-for-riffelpr%C3%B8ver-2017.pdf
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- kig gennem løbet inden du afgiver 1. skud 

- check magasin, kammer efter du har skudt de 6 skud 

- overdriv din kontrol og sikkerhed, så prøvesagkyndige kan se, hvad du laver. 

- Læs instruks til aspirant grundigt inden prøven (findes på jægerforbundets hjemmeside) 

 

KURSUS FOR NYE RIFFELJÆGERE 

Vil du bestå riffelprøven i første skud? 

Med et 2-timers kursus er du klædt godt på til at bestå riffelprøven i første forsøg. Alle nye 

riffeljægere, som ønsker at gå på riffeljagt i Danmark, skal gennemføre den obligatoriske 

riffelprøve. 

På kurset gennemgås de krav, der stilles for at bestå prøven. 

Riffelprøvekurset indeholder gennemgang af: 

• Regler 

• Sikkerhedsprocedurer 

• Våbenbetjening 

• Våbenkontrol 

• Selve skydningen 

• Skydestillinger 

• Hjælpemidler 

Kursets instruktør er en meget erfaren jæger og riffelinstruktør. 

Datoer: 

Fredag 7. april 2017 kl. 16-18 

Lørdag 29. april 2017 kl. 15-17 

Fredag 19. maj 2017 kl. 16-18 

Instruktør: Nikolaj Larsen 

Pris: 400 kr. som betales inden kurset via MobilePay 61 55 38 73 

I prisen er inkluderet skydekort og baneleje. 

Du medbringer din egen indskudte riffel, 50 patroner, høreværn og hjælpemidler (skydestok, 

tasker m.m.) 

Deltagerantal: Minimum 4 deltagere pr. hold. 

 
Målsætning 
Målet med kurset er at gøre kursisten fortrolig med at skyde og træffe med sin riffel, samt 
klargøre kursisten til at bestå riffelprøven. 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til nyere riffeljægere, der ønsker at lære korrekt betjening af deres riffel, 
og som ønsker at gå til riffelprøve. 
Forudsætninger 
For at kunne deltage på kurset skal du have en jagtriffel og tilladelse til denne. Det er ingen 
forudsætning at riffelen er indskudt på forhånd. 
Indhold 

▪ Gennemgang af riffelprøven 
▪ Sikkerhed 
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▪ Skydeteknik 
▪ Skydestillinger 
▪ Sikkerhed/Jagtetik 
▪ Jagtrelateret skydning 

Bemærkninger 
Kursusgebyret udgør Kr. 875,- 
I prisen er inkluderet skydebaneafgift, samt skiver. 

 

Riffelkursus (forberedelse til riffelprøven) 

 

 

 

   

- København - 23 maj 2015 . Ledige pladser: 0 

 

Tidspunkt   

Riffelkurset gennemføres på 1 dag fra kl 0900-1600 

 

 

Pris  Tidligere egne jagttegnskursister kr. 900,- / andre 1.000,-  

Inkluderet   

- Morgenkomplet, frokost sandwich, kaffe, the og andre forfriskninger 

- Skydebane gebyr 

 

Ikke inkluderet 

 

- Ammunition (minimum 40 skud medbringes) 

 

Andre oplysninger   

- 

 

Ved færre end 10 tilmeldte deltagere, vil holdene først forsøgt sammenlagt, herefter 
eventuelt aflyst og indbetalinger givet retur. 

 

 

 

Jagtakademiet tilbyder 2 forskellige riffelkurser. Et kursus for helt nye riffelskytter som skal 
aflægge den obligatoriske riffelprøve og et kursus for den jægeren som ønsker at forbedre 
sig og samtidig lære noget mere riffelteori så som ballistik, ammunition mm. Begge kurser 
består af en teoretisk såvel som en praktisk del. 

 

Dette kursus er for dig som ønsker at blive riffeljæger og derfor skal op til den obligatoriske 
prøve. 

 

Kurset løber over 1 dag. Første halvdel gennemgår riffelteori, lær din riffel at kende, tør 
træning, skydestillinger, gennemgang af riffelprøven m.m. 2 halvdel er på skydebanen, 
hvor vi prøver det hele af. Du vil kunne tage ca. 2-3 riffelprøver denne dag, (de gælder 
ikke), men gør dig 100 % klar til prøven, så du ikke bliver blandt de 30 % som dumper 

 

Den praktiske del indeholder indskydning af riffel, samt prøverelevant skydning 
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De kursus specifikke oplysninger så som tidspunkter, betalingsbetingelse, adresser, 
instruktører, kontakt information mm. fremgår af pdf filen som er vedhæftet den 
bekræftelses e-mail, du modtager efter tilmelding. 

 

KOMMENDE & NYE RIFFELJÆGERE 

BLIV BEDRE RIFFELJÆGER 

 

 

Sædvanligvis består 25 - 35% af dem der går op til riffelprøven IKKE. Det er ligeledes 
normalt at en ny riffeljæger oplever at være meget usikker, når han eller hun skal afgive 
sine første skud på jagt... men det kan forebygges med velplanlagt forberedelse! 

 

Dette kursus er fremragende både til den helt nye jæger, der skal op til riffelprøve - og til 
ham eller hende der allerede har bestået riffelprøven, men som ønsker at udvide sine 
kompetencer og at være i stand til at sætte et sikkert skud på jagt. 

  

Du vil få individuel tilpasset undervisning og vil forbedre din skydning mærkbart. 

 

Der fokuseres på basal kendskab til og at blive fortrolig med eget jagtvåben, info om 
riffelprøven, hjælpemidler, grundlæggende skydeteknik, jagtrelevante skydestillinger og der 
trænes skydning på almindelige danske skudafstand (50 – 100 meter). 

 

Som helt ny riffeljæger vil du blive mere fortrolig med din riffel - hvilket hjælper dig til at 
kunne sætte et sikkert og hurtigt dræbende skud på jagt. 

 

Hvis du endnu ikke har bestået riffelprøven, kan du med  garanti* bestå prøven efter dette 
kursus. 

  

Medbring selv ammunition og eventuelt hjælpemiddel (skydestok eller lignende). 

 

*Skulle du mod forventning ikke bestå, kan du deltage på et efterfølgende kursus - 
naturligvis gratis! 

 

KURSUS 

 

klokken 09.00 til 15.00 

PRIS: 1599 kroner 
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