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Kursus Forberedelse til den obligatoriske riffelprøve 

Formål: 
Kurset skal sikre, at kursisterne opnår en vis træfsikkerhed med jagtriffel, og kan betjene 
den på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde så de er i stand til at bestå den 
obligatoriske riffelprøven 
 
 

Forudsætninger: 
For at kunne deltage på kurset skal du have en gyldigt jagttegn og tilladelse til den riffel 
du vil benytte. 
Har du bestået jagtprøven efter 1. januar 2014 skal du desuden have bestået 
haglskydeprøven. 
 
Det er ingen forudsætning at riflen er indskudt på forhånd. 
 

Du skal selv medbring riffel og ammunition (ca. 30 stk. helst den, som du tænker 
anvendt til riffelprøven), høreværn og eventuelt hjælpemiddel (rygsæk, skydestok eller 
lignende). 
 
 

Målgruppe: 
Kurset henvender sig til riffeljægere, der ønsker at lære korrekt betjening af deres riffel, 
og som ønsker at gå til den obligatoriske riffelprøve. 
 

Indhold: 
På kurset gennemgår vi de krav, der er til dig fra du ankommer til 
prøvestedet, til du går hjem med dit beståede prøvebevis. 

Uddannede riffelinstruktører med mange års erfaring garanterer, at du efter 
kurset er klædt godt på til at bestå riffelprøven. 

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

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. 
Gennemgang af riffelprøven, hvordan afvikles den? 

Hjælpemidler til riffelprøven. 
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Den praktiske skydetræning: 

Våbenbetjening og sikkerhed 

Indskydning 

Træning af forskellige skydestillinger 

Generalprøve til riffelprøve 

 

Kurset er sat til at vare 2 til 3 timer. 

 

 
Sted: 
 
Storkøbenhavns Jagtforenings 100m bane, 
Københavns Skyttecenter 
Selinevej 5, (GPS: N55.63678 - E12.55308) 
2300 København S. 
 

 
Pris: 
Medlemmer ……600 kr. 
Ikke medlemmer 650 kr. 

Inkluderet: 

kaffe, te og andre forfriskninger, skydebanegebyr samt skiver. 
 

 
 


