Huskeliste til riffelprøven
Før prøven skal du:
 Betale prøvegebyret på 135 kr.
 Tilmelde dig riffelprøven
 Sikre, at din våbentilladelse er i orden. Nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens,
ellers kan prøven ikke aflægges. Våbentilladelsen skal være udstedt til dig, der skal aflægge prøven.
Bemærk, at der ikke kan tilmeldes eller betales på prøvestedet. Betaling og tilmelding kan kun ske på Mit
jagttegn senest kl. 12.00 dagen før prøven.
På prøvedagen skal du:
 Forevise gyldigt jagttegn og fotolegitimation med personnummer (f.eks. pas eller kørekort, herunder
også knallertkørekort) Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på borgerservice i din
hjemkommune ansøge om et legitimationskort.
 Medbringe våbentilladelse og det våben, som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne
ammunition samt evt. hjælpemidler (husk, at man ikke kan aflægge riffelprøve med et lånt våben,
med mindre man selv har en personlig bærertilladelse til det pågældende våben).
Det medbragte våben skal opfylde gældende lovgivning til jagt på råvildt. Ved prøven må anvendes de typer
ammunition, der er beregnet til det pågældende våben, herunder fuldkappet. Lyddæmper må benyttes ved
prøven.
Om prøven
Prøven begynder på klarlinjen, og den slutter, når du passerer klarlinjen igen, efter at skydningen er
overstået, og der er foretaget markering.
Følgende instruktion for prøvedeltagere er ophængt ved klarlinjen på prøvestedet:
”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 Miljøstyrelsen 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.

1.5

Til god våbenbetjening hører at:
•
Du ankommer til skydelinjen 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 skydelinjen 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 våbnet 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 sikkerhedsmæssigt 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).

1.10

Prøven begynder når klarlinjen passeres og slutter når klarlinjen passeres igen efter endt
skydning.

1.11

Klagevejledning
Den prøvesagkyndiges afgørelse i forbindelse med ikke bestået prøve, kan inden 4 uger efter
prøvens aflæggelse påklages til Miljøstyrelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klagen sendes til:
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
att.: Jagttegn
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Eller på mail til jagttegn@mst.dk
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