Kursus i Obligatorisk Riffelskydeforløb
Afholdes af Storkøbenhavns Jagtforening på vores skydebane
På Selinevej 5, 2300 København K. Bane 5
Storkøbenhavns Jagtforening afholder løbende kurser i Obligatorisk
Riffelskydeforløb. Kurset tager 2 timer og afsluttes med underskrift af dokument der
giver adgang til aflæggelse af riffelprøve.
Undervisning gennemføres af Storkøbenhavns Jagtforenings erfarne riffel
instruktører.

Kursets forløb:
Gennemgang af sikkerhed og adfærd på skydebanen
Våbenbetjening og kontrol
Gennemgang af riffelprøvens afholdelse
Instruktion til de enkelte skydestillinger og afgivelse 25skud
•
•
•
•
•

Siddende på stol med anlæg
Siddende og/eller knælende med anlæg
Siddende og /eller knælende uden anlæg
Stående skydestilling med anlæg
Stående skydestilling med anlæg

Hvis tiden tillader det, gennemførers der også en træning til riffelprøven
Det obligatoriske riffelskydeforløb skal gennemføres med våben og ammunition, der
opfylder krav jagt på råvildt, hvad angår kuglevægt og anslags energi. Der må gerne
anvendes trænings ammunition.
Det er vigtigt at din riffel er indskudt. SJF har åbent for indskydning Lørdag og
Søndag 9.30-14.00 – (http://sjf.dk/default.asp?id=200)

Du skal medbringe:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gyldigt dansk jagttegn
Våbentilladelse
Billed-id
Blanket til dokumentation af gennemført skydeforløb
Høreværn
Din egen indskudte riffel
Min. 25 patroner, hvis der er tid, er der mulighed for træningsskydning så
medbring ekstra patroner til dette
Jagtrelevante hjælpemidler, stol, skydestok og lign.

Hvis du ikke har egne hjælpemidler, stiller Storkøbenhavns Jagtforening ”Viperflex”
skydestokke og stole til rådighed
Det er tilladt at anvende lyddæmper

Påklædning:
Instruktion og skydning foregår indendørs, markering udendørs vælg derfor
beklædning efter vejr og vind

Krav:
Det er et krav, at der bæres høreværn
Link til blanket => https://mst.dk/media/197069/obligatoriskriffelskydeforloeb-bevis-aug-2020.pdf
Pris:
500kr, der betales ved tilmelding, på www.SJF.dk.
Tilmelding er bindende
Der kan max. være 9 deltager pr hold. I tilfælde af lavt antal deltager på et hold,
vil man derfor blive tilbudt en plads på et andet hold.

