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SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET JAKTSKYTTE
TÄVLINGSREGLEMENTE 2013-2016
Det primära syftet med Jägareförbundets samlade skytteverksamhet är att förbättra jägarnas förmåga att skjuta väl vid jakt. Det tävlingsmässiga skyttet,
liksom förbundets märkesskytte, är viktiga delar av denna verksamhet.
Tävlingarna på olika nivåer, från klubbnivå (KM) till Svenska Jägareförbundets mästerskap (SM) utgör variationer på samma tema.
Svenska Jägareförbundets basprogram för kretsmästerskap (KM) och länsmästerskap
(LM) innehåller stora variationsmöjligheter. Vidare kan svårighetsgraden anpassas.
Motsvarande program som gäller vid kretsmästerskap (KM) skall även tillämpas vid
lokalorganisations- eller klubbmästerskap (KM).
Svenska Jägareförbundet har fyra jaktskytteregioner, 1. Norrbotten och Västerbottens
län, 2. Mitt Norrland, Gävleborg och Dalarnas län , 3. Värmland, Örebro, Västmanlands-, Uppsala-, Stockholms-, Södermanlands- och Gotland samt 4. Västra Götaland
väst-, Skaraborgs-,S Älvsborg-, Jönköpings-, Kalmar-, Kronobergs-, Blekinge, Hallands och Skåne län.
Regionmästerskap (RM) och Svenska Jägareförbundets mästerskap (SM) skjuts, med
några smärre undantag, enligt Nordisk Jegersamvirkes program.
Genom deltagande i Jägareförbundets tävlingar RM och SM har skytten möjlighet
att kvalificera sig till Nordiskt Mästerskap (NM). Uttagning till Europamästerskap
(EM) sker på särskilda tävlingar. NM skjuts enligt Nordisk Jegersamvirkes program.
EM skjutes enligt det europeiska programmet, vilket omfattar lerduveskytte samt
kulskytte i fyra olika skjutställningar mot fyra olika stillastående mål.

Tävlingsreglementet har omarbetats under hösten/vintern 2012/13 och gäller
från och med jaktskyttesäsongen 2013 till och med 2016 om inga andra ändringar tillkommer under perioden. Reglerna kommer att revideras normalt vart
fjärde år (4) år.
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1. Översiktligt tävlingsprogram
Krets- och klubbmästerskap (KM) arrangeras vid tid som fastläggs av arrangerande
lokalorganisation. Med klubb skall i detta sammanhang förstås varje lokalorganisation ansluten till Svenska Jägareförbundet
Länsmästerskap (LM) arrangeras av respektive länsjaktvårdsförbund söndagen före
midsommarhelgen. Länsjaktvårdsförbund som inte kan arrangera LM denna dag beslutar själv om datum för tävlingen.
Regionmästerskap (RM) arrangeras regionalt på samma helg för de fyra regionerna,
första helgen i maj efter 1 maj. RM utgör uttagning till NM.
Svenska Jägareförbundets mästerskap (SM) arrangeras andra veckoslutet i augusti.
Nordisk Jegersamvirkes mästerskap (NM) arrangeras första fredag- lördag i augusti.
Tävlingen alternerar mellan de nordiska länderna.
Europamästerskap (EM) arrangeras varje år. Tävlingen alternerar mellan olika länder.
Årets tävlingsprogram kungörs varje år i Svensk Jakt Nyheter och på hemsidan.
2. Generella regler för Svenska Jägareförbundets jaktskytte - KM, LM, RM och
SM
2.1 Berättigad deltaga i tävling
Beträffande rätt/möjlighet att starta i klubbmästerskap eller motsvarande beslutar den
lokala organisationen.
Var och en som kan styrka medlemskap i Jägareförbundet äger rätt att starta i kretsmästerskap inom den jaktvårdskrets där vederbörande är bosatt eller har stadigvarande jakträtt. För deltagande i lagtävling mellan jaktlag krävs dock inte att samtliga
lagmedlemmar är medlemmar i Jägareförbundet.
Länsjaktvårdsförening får besluta om kvalificerings- och representationsregler för
deltagande i LM. Målsättningen skall vara att varje jaktvårdskrets finns representerad
- om möjligt med ett tremannalag.
Endast medlemmar i Jägareförbundet äger rätt att starta i LM, SM, NM och EM.
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2.2 Skyttens ansvar
Varje skytt är skyldig att kunna reglerna. Genom att deltaga i tävlingen accepterar
skytten reglernas tillämpning och accepterar de beslut som fattas av domare, skjutledare, sidodomare, protokollförare, markörer och andra funktionärer.
Genom sin anmälan till tävlingen har varje skytt också accepterat att i förekommande
fall, av tävlingsledningen bli uttagen som domare, sidodomare, protokollförare och
markör.
Den tävlande är skyldig att följa organisatoriska anvisningar, meddelade tidsangivelser och får inte i onödan försena eller försvåra tävlingens genomförande.
2.2 Generella säkerhetsbestämmelser
Deltagande i Svenska Jägareförbundets tävlingar förutsätter en jägarmässigt
helt korrekt hantering av vapen, innebärande fullständig säkerhet.
Brott mot säkerhetsbestämmelserna kan efter juryns avgörande medföra uteslutning
från tävlingen, annat straff (varning etc) eller föreläggande.
Brytvapen skall bäras brutna och slutstycksvapen med tillbakafört slutstycke.
Det är inte tillåtet att ladda annat än på skjutplatsen. Vapnet skall vid laddning hållas
i skjutriktningen.
Provsiktning, blindavfyring och inskjutning får endast ske på särskilt anvisade
platser.
Skytt får inte vända sig om på skjutplatsen om inte vapnet är öppnat och patronerna
avlägsnade. Även vid avbrott i skjutningen och vid byte av skjutplats eller skjutställning skall vapnet öppnas och patronerna avlägsnas.
2.4 Tävlingsorganisation och ledning
2.4.1 Arrangörens ansvar
Styrelsen för organisation som arrangerar tävling skall inför tävlingen tillse;
att gällande ansvarighetsförsäkring finns för organisationen i egenskap av arrangör,
att tävlingsledare och biträdande tävlingsledare utsetts samt
att banorna är i sådant skick att såväl säkerhet som trivsel är tillgodosedda.
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2.4.2 Tävlingsledarens ansvar
Tävlingsledaren ansvarar för;
att skjutningarna genomförs i enlighet med utfärdade säkerhetsföreskrifter,
att jury för tävlingen utsetts - vid LM, RM och SM,
att domare, skjutledare och övriga funktionärer finns i erforderligt antal,
att erforderlig information når skyttar och funktionärer samt
att tävlingen organiseras på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med gällande
reglemente.
2.4.3 Domarens ansvar
Domare/skjutledare leder skjutningarna i respektive grenar. Domare gör upprop,
kontrollerar vapen, skjutställningar och skyttarnas agerande.
Vid lerduveskytte fäller domare ensam avgörande beträffande bom/träff och ”felaktig
duva”. Domares beslut i dessa frågor är slutgiltigt.
Efter varje series slut - såväl kula som hagel - skall domaren kontrollera, läsa upp
och signera protokollet.
2.4.4 Jury
För varje LM, RM och SM skall utses en jury bestående av tre ledamöter. Ledamöter
skall ha erfarenhet av jaktskyttetävlingar och tävlingsorganisation. En av ledamöterna ska vara deltagande skytt. Arrangerande klubb väljer i god tid ut deltagande skytt.
Juryns 3 ledamöter ska finnas tillgängliga under hela tävlingen. Om jurymedlem avviker ska ny ledamot utses.
Juryns uppgifter är bland annat;
att i samråd med domarna besluta i frågor om tekniska fel eller andra störningar i
tävlingarna,
att besluta om diskvalifikation, annat straff (varning etc) eller föreläggande för skytt
som åsidosatt säkerhetsbestämmelser eller eljest uppträtt på ett oacceptabelt sätt,
att behandla protester,
att före träningsdag tillse att banorna är reglementsenliga.
Juryns beslut är slutgiltiga och kan inte överklagas.
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2.4.5 Inbjudan till tävling
Vid utlysning av KM och LM skall ges fullständig information om vad som skall
ingå i skjutprogrammet.
Utlysning av KM bör ske minst en månad före tävlingen.
Utlysning av LM, RM, SM och NM bör ske vid säsongstart i samband med att det
totala skjutprogrammet kungörs i Svensk Jakt Nyheter och hemsida.
2.4.6 Klassindelning
Vid KM står det arrangerande organisation fritt att tillämpa klassindelning.
Tillämpas klassindelning bör denna göras på motsvarande sätt som nedan föreslås för
klassindelning vid LM.
Vid LM bör klassindelning tillämpas. Detta kan, efter länsjaktvårdsföreningens
beslut lämpligen arrangeras så att alla startar i samma klass, men att pris utgår till
bästa elitklasskytt, jägarklasskytt, veteran, oldboy, dam eller junior. Alternativt kan
startfältet indelas i aktuella klasser.
Elitklass respektive
Jägarklass:

Veteran:

Indelningen görs efter definition som
fastställs av länsjaktvårdsföreningen/
jaktskyttekommittén.
Fr o m det kalenderår under vilket man
fyller 60 år.

Oldboy:

Fr o m det kalenderår under vilket man fyller 50 år t o m
det kalenderår under vilket man fyllt 59 år.

Junior:

T o m det kalenderår under vilket man
fyllt 20 år.

Dam

öppet för alla damer oavsett ålder

2.4.7 Startordning, startlista
Vid RM och SM skall ordningsföljden mellan de tävlande bestämmas genom
lottning. Vid KM och LM beslutar arrangören om ordningsföljden skall bestämmas
genom lottning eller på annat sätt.
Vid SM skall skjuttider m m meddelas skyttarna i programblad/motsvarande samt
hemsida senast en vecka före tävlingen.
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2.4.8 Resultatredovisning
Resultattavla - väggprotokoll eller motsvarande - väl synlig för åskådare skall föras
vid RM och SM och bör föras vid LM.
Skjutresultat skall efter tävlingarna sammanställas i ett generalprotokoll där samtliga
skyttar upptages i den ordning de placerat sig.
2.5 Protest
Över domares beslut - utom vad avser träff, bom eller felaktig duva - kan skytten
protestera hos juryn. Vid KM - där jury inte erfordras och oftast inte förekommer skall eventuella protester inges till tävlingsledningen.
Protest ska ske skriftligt, dock senast 30 minuter efter det att det aktuella skjutlaget
har avslutat sin serie.
Om vid lerduveskytte tävlande inte är överens med domaren angående ”regelrätt
duva”, träff eller bom avges protest omedelbart. Den tävlande skall då räcka upp en
arm och ropa ”protest”. Frågan avgörs direkt av domaren.
I varje enskild fråga eller händelse i övrigt skall bedömning/regel- tolkning i första
hand göras av skjutledare/domare. Efter protest fälls avgörande i förekommande fall
av juryn.
I fall som inte täcks av detta reglemente kan skjutledare/domare välja att själv avgöra
fallet eller i förekommande fall hänskjuta det till juryn.
2.6 Träff, bom och tolkning
För kulskytte vid Jägareförbundets tävlingar gäller följande:
Som träff räknas skott som träffat eller vält djurfiguren. Avlångt kulhål räknas dock
som bom om dess längd överstiger 10 mm (och kalibern understiger
samma mått).
Träff utanför begränsningslinje för träffområde eller i förekommande fall utanför
poänggivande ring redovisas i protokollet som 0.
Skott utanför figuren liksom avlångt kulhål - över 10 mm - räknas som bom och
redovisas i protokollet som X.
Oskjutet skott redovisas med vågrätt streck -.
Träff i linje räknas till det högre värdet. Detta gäller även i de fall linjens utsida
tangeras av kulhålet eller av en kulhålstolk.
Vid bestämning av valör skall vid LM, RM och SM användas kulhålstolk med en
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diameter av 8 mm. Vid KM beslutar arrangören huruvida tolkning till 8 mm skall ske
eller aktuell kulhålsstorlek skall gälla.
Tolkens styrtapp skall hålla ett mått motsvarande den vid tillfället använda kalibern.
Är den använda kalibern grövre än 8 mm bortses från detta.
Vid tävling skall kulhålen efter valörbestämning överklistras med täcklapp av målets
färg eller genomskinlig.
2.7 Klick, vapen- och ammunitionsfel
2.7.1 Anmälan av fel
Vid klick eller annat tekniskt fel skall skytten omedelbart påkalla domarens
uppmärksamhet genom att anmäla ”vapenfel”. Vad gäller ”vapenfel” vid
skjutning mot stillastående figurer se dock nedan.
Skytten skall stå kvar med vapnet i skjutriktningen utan att öppna det eller röra
säkringen.
Kan skytten lägga ned vapnet - utan att i övrigt vidtaga några åtgärder med det – på
någon anordning framför sig bör skytten begagna sig av denna möjlighet.
Domaren skall avbryta skjutningen och kontrollera skyttens vapen.
Vid klick eller annat ”vapenfel” under skjutning mot stillastående figurer skall
skytten i första hand själv söka avhjälpa felet. Lyckas inte detta skall skytten påkalla
domarens uppmärksamhet och anmäla att serien inte kan fullföljas.
2.7.2 Självförvållat
Är anledningen till att skytten inte kunnat lossa skottet självförvållad anses som om
skottet lossats med bom som resultat.
Självförvållade anledningar:
a) Skytten har inte på sätt som ovan angivits anmält vapenfel har öppnat vapnet - har rört säkringen. Se dock punkt 2.7.1,
sista stycket.
b) Vapnet är säkrat.
c) Vapnet är oladdat.
d) Vapnet är laddat med felaktig ammunition.
2.7.3 Ej självförvållat
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Är anledningen till att skytten inte kunnat lossa skottet inte självförvållad – skytten
kan inte anses ha begått något fel - har skytten rätt skjuta skottet och tillgodoräkna
sig resultatet.
Detta förfarande är dock endast tillåtet vid två tillfällen i varje hagel- och kulgren.
Vid upprepade felaktigheter utöver två respektive en dömes således de skott som inte
kunnat lossas som bom.
Ej självförvållad anledning:
a) Ammunitionsfel - klick
Mekanismen skall vara utlöst.
En patron av samma slag som de under serien tidigare använda
skall finnas i patronläget.
Anslag skall finnas i tändhatten.
b) Kulan eller hagelladdningen/hagelkoppen har inte lämnat loppet.
c) Vapenfel som inte kan antagas vara vållat av skytten och som
skytten inte kunde ha förutsett och avhjälpt före skjutningens början.
2.7.4 Åtgärder
Kan ett vapenfel inte åtgärdas omgående har skytten rätt att fortsätta skjutningen med
samma eller annat vapen vid senare tillfälle, vilket anvisas av domaren.
Motsvarande gäller om vid skjutning mot stillastående figur anmälts och sedermera
konstaterats vapenfel enligt punkt 2.7.3 vilket förhindrat skytten att lossa samtliga
skott.
2.8 Vapen, ammunition och utrustning
Vid skytte enligt Svenska Jägareförbundets jaktskyttereglemente får, med undantag
för luft- och kolsyregevär eller sådant vapen som drivs med annat liknande utskjutningsmedel1/, endast användas gevär av konstruktion, laddningskapacitet och kaliber
som är tillåten att använda vid jakt enligt Vapenlagstiftningen, Naturvårdsverkets
föreskrifter och Rikspolisstyrelsen föreskrifter. Gevär ska vara försett med för jakt
tillåtet riktmedel.
1/
Undantaget beträffande luft- och kolsyregevär (även annan drivgas) hänvisas till
den särskilda disciplinen för sådant vapen.
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2.8.1 Hagelskytte
Alla typer av hagelgevär, även halvautomatiska, får användas. Största tillåtna kaliber
är 12.
Det är inte tillåtet att byta vapen under pågående grenar/serie.
Vapnet skall kunna laddas med två patroner.
Tillåtna riktmedel: spång - korn, kikarsikte eller ljuspunktsikte – dock ej lasersikte.
Största tillåtna hagelladdning är 24 g. Tillåtna hagelstorlekar är max US 7 (2,5 mm).
Patronerna skall vara laddade på normalt sätt. Patroner försedda med ”spridare” eller
laddade på annat sätt för att erhålla en ökad spridningsverkan är inte tillåtna. Patronerna får inte vara laddade med svartkrut.
Haglen får inte innehålla någon form av bly.
2.8.2 Kulskytte
Vapen som kan laddas med:
klass 1-ammunition skall användas mot älg- och vildsvinsfigur,
klass 1- eller 2-ammunition mot rådjursfigur,
klass 1-, 2- 3 eller 4-ammunition mot räv- och tjäderfigur,
Vapen som kan laddas med klass 1-, 2-, 3- och 4-ammunition får användas vid kuljaktstig.
Tillåtna riktmedel: sikte - korn, diopter, kikarsikte eller ljuspunktsikte - dock ej
lasersikte.
Helmantlad ammunition får användas. Det föreligger inget krav på att använd
ammunition håller den kulvikt och anslagsenergi som krävs för de respektive
klasserna. Patronerna får inte vara laddade med svartkrut.
Komplett vapen med alla delar på plats, men utan ammunition, får inte överstiga
5 kg.
Kikarsiktet får inte ha större förstoringsgrad än 12 gånger. Ifall en kikare med
möjlighet till större förstorningsgrad används, så bör den tejpas, så att det inte går
att använda mer än 12x förstorning.
Vid sådant skytte där flera skyttar skjuter samtidigt, var och en mot sitt mål i en
målgrupp, får vapnet inte vara försedd med rekylbroms eller liknande som stör andra
skyttar, ljuddämpare dock tillåten. Vid skytte mot löpande älg är dock
mynningsbroms tillåten där skytt skjuter själv.
Vid RM och SM ska avtrycket skall hålla minst 1 kg, snälltryck ej tillåtet.
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2.8.3 Skjutkäpp
Med enkel skjutkäpp förstås en käpp som med endast en punkt kan stödjas i marken
(golvet). Den ända av käppen som vänds uppåt får vara försedd med klyka. Käppen
får ha en diameter om högst 30 mm på det tjockaste stället. Även stödkäpp
som stödjer på en punkt i midjan, änden som vänds uppåt får ha klyka, är tillåten att
användas.
2.8.4 Klädsel
Klädseln under tävlingarna skall vara ”jägarmässig”, anpassad till gällande
klimatiska förutsättningar.
Det är inte tillåtet att använda sådana skyttejackor/skyttebyxor/skytte- overaller som
har inre eller yttre särskild stoppning eller som har andra anordningar i avsikt att
utgöra stöd för rygg eller fötter under skjutningen eller någon form av handske och
armbågsskydd.
Det är dock tillåtet att använda handske i alla hagelgrenar.
Tvistemål angående klädseln avgörs av juryn.
2.8.5 Vapenrem
För allt Jägareförbundets tävlingsmässiga skytte gäller att det vapen som används
inte får vara försett med rem, på skjutplatsen, om inte annat uttryckligen anges.
3. Målmaterial och banor
3.1 Målmaterial
3.1.1 Lerduvor
Vid Jägareförbundets tävlingar skall användas standardduvor med följande mått:
Lerduvorna skall huvudsakligen vara av normal storlek (diameter 110 mm) men även
midi (80 mm) och mini (60 mm) kan få förekomma, likväl som duvorna kan variera i
färg, även s.k. battue och rabbitduvor får användas.
I compak sporting eller lerduvestig får dock s k rabbits användas.
Färgen på duvorna skall med hänsyn till banans läge och omgivande terräng väljas så
att duvorna syns tydligt under normala ljusförhållanden. Vid jägarsporting eller
lerduvestig i terräng bör svarta duvor användas i sådana lägen där duvorna exponeras
mot fri himmel.
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3.1.2 Älgfigur
Älgfiguren skall vara den svenska standardfiguren för skytte mot löpande älg. Tre
alternativa ringningar finns:
Svenska Skyttesportförbundets 10-ringade, utan asymmetriskt träffområde. Används
vid tävlingarna RM, SM och NM.
Större ringning: 51, 5, 4, 3 och asymmetriskt träffområde som ger två (2) poäng
Mindre ringning: 5, 4, 3, 2 och asymmetriskt träffområde som ger en (1) poäng
Ringarnas diameter är i båda fallen 15, 25, 35 och 45 cm. När den större ringningen
diagonala siffror - används erhålls fem (5) poäng för träff i 15 (51) och 25 cm
ringarna. När den mindre ringningen - våg- och lodräta siffror - används erhålls fem
(5) poäng endast för träff i 15 cm ringen och fyra (4) poäng utanför denna men inom
25 cm ringen, o s v.
3.1.3 Älgkalvfigur
Målet är en älgkalvfigur i naturlig storlek.
Ringning: 51, 5, 4, 3 och asymmetriskt träffområde som ger två (2) poäng.
Ringarnas diameter är 11,2, 18,7, 26,2 och 33,6 cm.
3.1.4 Vildsvinsfigur
Figuren är en fotografisk bild av en vildsvinsgalt i naturlig storlek eller Skyttesport
bundets vildsvinsfigur för 50m:
Ringning: 5, 4, 3, 2 och asymmetriskt träffområde som ger en (1) poäng eller skytte
sportförbundets 10 ringade tavla.
Ringarnas diameter är 12, 20, 28 och 36 cm på den fotografiska figuren.
3.1.5 Stående råbock
Figuren är en fotografisk bild av en råbock i naturlig storlek. Två alternativa
ringningar finns:
Svensk ringning: 5, 4, 3 och asymmetriskt träffområde som ger två (2) poäng.
Dansk ringning: 10, 9 och 8 (tillämpas vid RM, SM och NM).
Ringarnas diameter är i båda fallen 10, 15 och 20 cm.
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3.1.6 Löpande råbock
Figuren är en fotografisk bild av en råbock i naturlig storlek.
Ringning och träffområde är desamma som för stående råbock ”svensk ringning”.
3.1.7 Rävfigur
Figuren är en fotografisk bild av en vuxen räv i naturlig storlek.
Ringning: 5, 4, 3 och asymmetriskt träffområde som ger två (2) poäng.
Ringarnas diameter är 8, 12 och 16 cm.
3.1.8 Tjäderfigur
Figuren är en fotografisk bild av en vuxen tjädertupp i naturlig storlek.
Ringning: 5, 4 och 3 poäng.
Ringarnas diameter är 6,5, 11 och 15 cm.
3.2 Skjutbanor
Ritningar och specifikationer finns i Svenska komunförbundets faktablad 91 11 01
Pärm F4:6 Skjutbanor
3.2.1 Älgbana
Banan skall ha en öppning av minst 22,75 och högst 23,25 meter. Äldre banor, med
öppningar mellan 20,00 och 22,75 meter får även framledes användas.
De lodräta innerkanterna på skydden mot öppningen skall vara markerade med en
från målet avvikande färg.
Avståndet, räknat från skjutbordets kant mot skytten till figuren när den befinner sig
mitt i banan, skall vara 79,5 till 80,5 meter.
För märkesskjutning får även skjutning ske på skalenlig standard figur på kortare
avstånd och med mindre öppning på banor som godkänts av Jägareförbundet.
Tiden för ett lopp - målet rör sig över hela öppningen - skall vara 4,3 sekunder med
en tillåten variation av ± 0,2 sekunder.
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3.2.2 Bana för stående älgkalv, råbock, räv eller tjäder
Grenen kan skjutas antingen på bana eller i terräng - t ex i en grusgrop eller liknande
som ger tillräckligt kulfång, enligt Säk B.
För 50-metersskyttet kan viltmålsbana godkänd för klass 1-ammunition användas.
80-metersskyttet kan ske bl a på älgbana eller på jägarexamensbana för praktiskt
grundprov/kulvapen. 100-metersskytte kan ske på gevärsbana eller på älgbana om
förhållandena där medger skjutning på 100 meter.
Markering och tillkännagivande av resultat kan, allt efter arrangörens beslut, ske på
olika sätt beroende av bana, arrangemang, etc.
3.2.3 Bana för stående plus löpande älgkalv, vildsvin eller råbock
Bana för grenen utgörs av viltmålsbana 50 meter, vilken fyller Svenska
Skyttesportförbundets normer för sådan bana.
Banan måste vara insynad och godkänd för skytte med klass 1-ammunition.
3.2.4 Skeetbana
Bana för jägarskeet skall uppfylla Svenska Skyttesportförbundets normer för
skeetbana.
3.2.5 Bana för nordisk trap
Bana för nordisk trap skall uppfylla Svenska Skyttesportförbundets normer för bana
för nordisk trap.
3.2.6 Bana för compact sporting
Bana för compact sporting kan utgöras av tillfälliga arrangemang, särskilt anlagd
sportingbana, skeet- och/eller trapbanor som vid tillfället arrangerats för sporting.
För ett sportingarrangemang kan också väljas kombinationer av dessa möjligheter.
Bana för compact sporting skall beträffande säkerhet för skyttar och åskådare fylla
samma krav som ordinarie skjutbanor.
Bana för compact sporting eller lerduvestig skall arrangeras så att stor variation
mellan stationer och duvor uppnås ifråga om vinklar, höjder, etc. Stationer och
skjutmoment bör arrangeras så att de påminner om situationer under jakt. Bana för
compact sporting skall vara lagd så att den kan godkännas enligt Svenska Skyttesportförbundets regler för sporting. Lerduvestig skall vara arrangerad enligt
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Nordisk Jegersamvirkes regler för lerduvestig.
3.2.7 Svenska Skyttesportförbundet
Besöksadress: Södra Fiskartorpsvägen 15 A-H
Postadress: Idrottens hus, 114 33 STOCKHOLM
Tel: 08 – 699 63 70
Hemsida http://www.skyttesport.se
4. Regler för lerduveskytte
Det åligger skytten att infinna sig på aktuell skjutstation på rätt tid. Skytten skall vara
försedd med all nödvändig utrustning och färdig att börja skjuta.
Alla skyttar och andra personer i omedelbar närhet av skjutplatsen ska bära
hörselskydd och skjutglasögon med splitterfritt glas eller liknande ögonskydd ska
bäras.
Vapen får endast laddas på skjutplats då skytt står i tur att skjuta. Vid Nordisk trap
skall laddning ske med en patron. Vid Jägarskeet och compact sporting skall
laddning ske med två patroner.
Förflyttning mellan stationer och/eller skjutplatser skall ske med brutna vapen och
tomma patronlägen. Halvautomat- eller pumpvapen skall vara plundrade och öppna.
Provsiktning och provanläggning är tillåtet men endast efter medgivande av
skjutledare.
Skjutning får endast ske från platta eller skjutplats, varvid skytten skall stå med båda
fötterna helt inom plattan eller skjutplatsens markerade yttergränser.
Färdigställning
För allt Jägareförbundets lerduveskytte gäller vid färdigställning;
•

vapnet skall vara riktat i skjutriktningen,

•

färdigställning enligt reglemente för Nordisktrap/Compakporting

•

vapnet skall hållas på detta sätt tills duvan blir synlig.

Träff - bom, regelrätt duva
Regelrätt duva är varje hel duva som skytten har kallat på och som har kastats enligt
detta reglemente.
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Trasig duva är varje duva som ej är hel. Den skytt som skjuter på en trasig duva
måste skjuta om på en regelrätt duva oavsett om han träffade eller bommade den
trasiga.
En duva skall förklaras som träffad - TRÄFF - när den har kastats och beskjutits
enligt dessa regler och minst en synlig bit har lossnat från den inom eventuell
skjutgräns.
En duva skall förklaras som icke träffad - BOM - när;
•

Den inte har träffats under flykten eller den har träffats utanför skjutgräns.

•

Det endast dammade om duvan, d v s ingen synlig bit föll.

•

Skytten ej skjutit på en regelrätt duva som han har kallat på.

•

Skytten ej kunde avfyra sitt vapen p g a anledning som kan tillskrivas skytten.

•

Skytten efter vapen- eller ammunitionsfel öppnat vapnet eller rört säkringen innan domaren inspekterat vapnet.

Ny duva
Beslut om ”ny duva” är alltid domarens ansvar. Domaren ensam har också att avgöra
huruvida en duva har kastats för tidigt eller för sent.
En duva som av domaren har dömts som ”ny duva” skall gå om vare sig den har
beskjutits eller ej och vare sig den träffats eller ej.
”Ny duva” skall dömas om trasig duva eller duva av fel färg kastats.
”Ny duva” döms också om duva kastats från ”fel kastare”.
En ”ny duva” får kastas under förutsättning att skytten inte skjutit då;
•

Duvan kastats innan skytten har kallat.

•

Skottet ej kunnat lossas p g a vapen- eller ammunitionsfel.

En ”ny duva” skall kastas även om skytten skjutit när;
•

Skytten blivit tydligt störd.

•

Annan skytt skjutit på samma duva.

•

Domaren av någon anledning ej kunnat avgöra om det var träff, bom eller ny
duva.

•

Skott avlossats ofrivilligt innan skytten har kallat på duvan.

Direkt efter sådan händelse skall domaren provskjuta vapnet. Kan ett vapenfel inte
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åtgärdas omgående har skytten rätt att fortsätta skjutningen med samma eller annat
vapen vid senare tillfälle, vilket anvisas av domaren. Domaren skall vidare - oavsett
vapenfel konstaterats eller ej - hänskjuta frågan till juryn för avgörande. Juryn skall
vid sitt avgörande ta särskild hänsyn till vad som anförs under punkt ”2.3 Generella
säkerhetsbestämmelser”.
En ”ny duva” får kastas oavsett om skytten skjutit eller ej om duvans/duvornas banor
högst avsevärt avvikit från avsedd kastbana.
4.1 Nordisk trap
Nordisk trap skjutes enligt nedan och i övrigt enligt Regler för lerduveskytte – punkt
4, http://www.skyttesport.se
Serien omfattar
• 15 duvor, tre (3) från varje skjutplats,
alternativt
• 25 duvor, fem (5) från varje skjutplats.
Halvautomater skall vara försedda med hjälpmedel som förhindrar att tomhylsan
kastas mot någon annan skytt och stör denne.
Kompensator eller liknande hjälpmedel är förbjudna på vapen som används vid
nordisk trap.
Omedelbart innan en serie skall börja skall för skjutlaget visas tre provduvor, en till
vänster, en rakt fram och en till höger.
Vid seriens början skall skyttarna ta plats på skjutplats 1-5 i den ordning som
starlistan anger. Domaren skall kontrollera att alla skyttarna i laget är närvarande och
placerade på rätt skjutplats.
Skytt, som använder dubbelpipigt vapen med en avtryckare, skall före seriens början
till domaren anmäla vilken pipa som kommer att användas. Görs ej sådan anmälan
förutsätts att underpipan på bockvapen och högerpipan på side-by-side vapen
används.
Skjutningen genomförs därefter med skyttarna i tur och ordning. Skytten på
skjutplats ett börjar. När han skjutit på en regelrätt duva skjuter skytten på skjutplats
två o s v.
Skytten skall då han tagit plats på skjutplatsen förbereda sin skjutning genom att
lägga en patron i patronläget/ett av patronlägena.
Vapnet får inte stängas förrän skytten före honom har skjutit på en regelrätt duva,
eller domaren har givit tecken att skjutningen kan ta sin början.
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Då skytten är klar att skjuta skall han kalla på duvan kort och tydligt, varefter duvan
kastas inom föreskriven timertid.
Skytten skall placera sig på skjutplatsen, ladda vapnet och kalla på duvan inom 10
sekunder efter det att skytten före honom skjutit på regelrätt duva eller efter det att
domaren gav order om att skjutningen kunde påbörjas/fortsätta.
Om skjutningen av en serie avbryts för längre tid än fem minuter skall tre regelrätta
duvor visas för skjutlaget innan tävlingen fortsätter.
När skjutlaget fullföljt sin skjutning får skyttarna ej lämna banan förrän domaren
kontrollerat och fastställt resultaten samt utsett dem som skall tjänstgöra som
domare, sidodomare eller protokollförare under nästa serie.
En ny duva får kastas om duvan inte kastas inom föreskriven timertid efter det
skytten kallat på den och skytten ”vägrar duvan”, vilket skall visas genom att skytten
ändrar sin färdigställning eller på annat lämpligt och otvetydigt sätt.
4.2 Jägarskeet
Jägarskeet skjuts enligt nedan och i övrigt enligt Regler för lerduveskytte - punkt 4.
Serien omfattar 15 enkelduvor. Två (2) duvor - en (1) från tornet och en (1) från
lådan - skjuts från stationerna 1-7. Första bommade duva går om. I de fall skytten har
träffat alla 14 duvorna t o m station 7 kastas en (1) lådduva som femtonde duva.
Duvorna skall beskjutas inom begränsningslinjerna enligt Svenska Sportskytteförbundets regler.
Endast ett skott får lossas mot varje duva.
På var och en av stationerna 1-7 skjuts först tornduvan därefter lådduvan.
Omedelbart innan en serie skall börja skall för skjutlaget visas två provduvor, en från
tornet och en från lådan.
Skytten skall då han tagit plats på skjutstationens platta förbereda sin skjutning
genom att ladda vapnet med två (2) patroner. Därefter skall han inta färdigställning
och kalla på duvan kort och tydligt, varefter duvan kastas inom tre sekunder.
Skytten skall kalla på duvan inom 10 sekunder efter det att föregående skytt lämnade
sin skjutstation eller domaren gav order om att skjutningen kunde påbörjas/fortsätta.
Skytten skall snabbt genomföra sin skjutning på stationen. Tiden mellan skott och
rop på nästa duva får inte överstiga 10 sekunder. Efter genomförd skjutning skall
skytten, med plundrat och öppet vapen, så snabbt som möjligt lämna stationen.
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Om en duva inte har kastats inom tre (3) sekunder får skytten vägra att skjuta på den.
”Vägran” skall visas genom att skytten ändrar sin färdigställning eller på annat
lämpligt och otvetydigt sätt.
När skjutlaget fullföljt sin skjutning får skyttarna ej lämna banan förrän domaren har
kontrollerat och fastställt resultaten samt utsett dem som skall tjänstgöra som
domare, sidodomare eller protokollförare under nästa serie.
4.3 Lerduvejaktstig/Compak sporting
Lerduvejaktstig/Compact sporting skjuts enligt nedan och i övrigt enligt Regler för
lerduveskytte - punkt 4.
Serien omfattar vid KM och LM 15-25 duvor. Vid RM och SM omfattar serien 25
duvor. Serien kan arrangeras som ett samlat improviserat lerduveskytte på bana eller
i terräng.
I de fall skjutsektorn är vid kan - för undvikande av alltför hög svårighetsgrad – även
annan information ges till skyttarna.
Arrangeras serien helt eller delvis på skeet- eller trapbana bör uppläggningen vara
sådan att serien inte omfattar skjutning mot ”ordinarie” duvor från ”ordinarie”
plattor.
För varje skytt skall respektive station innehålla samma duvor, dubbléer, kastvinklar,
etc. Ordningsföljden mellan olika duvor kan vara fast eller variabel. Skytt skall
informeras om huruvida ordningsföljden är fast eller variabel.
Lerduvornas kastbanor kan bli ändrade av vinden, men de skall i normalfallet likväl
klassas som regelrätta mål.
Lerduvorna får kastas som enkelduva, dubblé (två samtidigt kastade duvor), på-skott
dubblé (andra duvan kastas då skott lossas mot första duvan) eller halvdubblé
(duvorna kastas i följd från samma kastare så fort som möjligt). Vid ”sluten”
lerduvestig får inte på-skott-dubbléer eller halvdubbléer ingå i serien.
Skytten skall då han tagit sin plats på skjutplatsen förbereda sin skjutning genom att
ladda vapnet med två patroner. Därefter skall han inta färdigställning och kalla på
duvan kort och tydligt, varefter duvan/-duvorna kastas inom tre (3) sekunder.
Två skott per duva får användas på så sätt att bommad duva får beskjutas med ett
andra skott. Om skytten bommar första duvan i en dubblé har han rätt att skjuta andra
skottet mot vilken som helst av de två duvorna.
Stationerna skall vara arrangerade så att skjutavstånden inte skall behöva överstiga
25 meter. En normalsnabb skytt skall således vid raka eller sneda frånskott hinna
skjuta innan duvan/duvorna kommit ut på 25 meters avstånd.
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En regelrätt dubblé är två hela duvor kastade enligt dessa regler.
En felaktig dubblé är då ena eller båda duvorna i en dubblé är felaktig/felaktiga eller
då endast en duva kastats.
En skytt som ej haft möjlighet att se målen innan han skall skjuta har rätt att få se
målen från en plats anvisad av domaren. Detta gäller inte vid sluten lerduvestig.
Skjutplatsen bör vara en väl markerad ring eller ruta.
Skytten skall ta plats på skjutplatsen, ladda vapnet och kalla på duvan inom 15
sekunder efter det att föregående skytt lämnade skjutplatsen eller domaren gav order
om att skjutningen kunde påbörjas. Efter genomförd skjutning skall skytten, med
plundrat och öppet vapen, så snabbt som möjligt lämna skjutplatsen.
Omladdning på samma skjutplats måste genomföras på kortast möjliga tid som ej får
överstiga 10 sekunder.
Skytt som fördröjer skyttet genom brott mot ovanstående skall första gången varnas.
Efterföljande fall under en serie skall vart och ett resultera i en duvas avdrag.
Om en duva inte har kastats inom tre (3) sekunder får skytten vägra att skjuta på den.
”Vägran” skall visas genom att skytten ändrar sin färdigställning eller på annat
lämpligt och otvetydigt sätt.
Ingen får gå fram till en skjutplats förrän det är hans tur att skjuta och föregående
skytt fullföljt sin skjutning och lämnat skjutplatsen. Om skjutningen sker lagvis får
inte någon skytt flytta sig till nästa station förrän samtliga skyttar i laget genomfört
sin skjutning på föregående station.
En ny duva får kastas under förutsättning att skytten inte skjutit då;
Duvan inte kastas inom tre (3) sekunder efter det skytten ropat och skytten ”vägrat
duvan”.
Protest avseende felaktig duva får inte godkännas vare sig vid enkelduva eller
dubbléer om skytten skjutit såvida inte;
Domaren tydligt sagt ny duva innan skottet lossats vid för tidigt utkast eller, innan
duvan blev synlig vid för sent utkast.
Om skytten skjutit skall i alla övriga fall resultatet av skottet räknas.
Dubblén måste förklaras ”ny dubblé” och skytten måste skjuta en ny dubblé för att
bestämma resultatet av båda skotten;
När någon av duvorna inte är regelrätt, vare sig den/de träffats eller ej.
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När ett vapen- eller ammunitionsfel helt förhindrat skytten från att skjuta.
När skytten bommat första duvan och den kolliderat med den andra innan skytten
avlossat sitt andra skott skall dömas ”ny dubblé - bom i första”.
Om fragment från den träffade första duvan krossat den andra innan skytten hunnit
skjuta sitt andra skott skall dömas ”ny dubblé - träff i första”.
Om ett skott i en dubblé är bom och skytten inte kan skjuta det andra på grund av
vapen- eller ammunitionsfel, skall dömas ”ny dubblé - bom i första”.
Om ett skott i en dubblé är träff och skytten inte kan skjuta det andra på grund av
vapen- eller ammunitionsfel, skall dömas ”ny dubblé - träff i första”.
Om skytten inte skjuter på en regelrätt dubblé utan påtaglig anledning skall båda
duvorna förklaras bommade.
Om skytten inte skjuter på den ena duvan i en dubblé utan påtaglig anledning skall
resultatet av skottet räknas och det andra förklaras bom.
Om skytten träffar båda duvorna i en dubblé med samma skott skall dubblén
förklaras träff-träff - detta oavsett om båda duvorna träffas med första eller andra
skottet.
Om båda skotten avlossas samtidigt och båda duvorna träffas skall dömas träff-träff.
Om båda skotten avlossas samtidigt och en av duvorna träffas skall dömas ”ny
dubblé - träff i första”. Om båda skotten avlossas samtidigt och ingen av duvorna
träffas skall dömas ”ny dubblé - bom i första”.
Om båda skotten avlossas samtidigt skall domaren provskjuta vapnet. Vid konstaterat
vapenfel skall domaren besluta att skytten skall avbryta serien. Domaren skall
vidare hänskjuta frågan till juryn för avgörande.
Om vapenfel inte kan konstateras och skytten medges fortsätta tävlingen men
problemet återkommer skall fjärde gången och därefter inte dömas ny dubblé. Det
med de båda samtidigt avlossade skotten uppnådda resultatet skall då gälla.
Vid lerduvestig/compact sporting kan skyttarna - enligt arrangörens beslut – antingen
förflytta sig enskilt utefter banan eller vara indelade i skjutlag.
Ett skjutlag består normalt av fem skyttar. Skjutordningen inom skjutlaget kan
förändras från station till station efter tävlingsledningens bestämmande. Skall skjut
ordningen ändras bör detta genomföras så att den som skjuter först på en station
skjuter sist på nästa. Vilken ordning som gäller skall före start ha meddelats samtliga
tävlande.
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5. Reglemente för klubb- krets- och lokalorganisationsmästerskap (KM) samt
länsmästerskap (LM)
Förutom nedan intagna regler gäller i tillämpliga delar även:
Punkt 2, sid 02
Punkt 3, sid 11
Punkt 4, sid 15
Punkt 8, sid 36
Punkt 9.3, sid 38

Generella regler för KM, LM, RM och SM
Målmaterial och banor
Regler för lerduveskytte
Medaljer och plaketter
Svenska Jägareförbundets jaktskyttemärke

5.1 Krets-, klubb- och lokalorganisationsmästerskap (KM)
Reglementet syftar till att ge lokalorganisationerna ett varierat och stort utbud av
grenar/alternativa grenar.
Det är möjligt att arrangera KM även om klubben/motsvarande inte förfogar över
skjutbana.
Basprogrammet, se punkt 5.3, skall tillämpas och gäller som villkor för utdelande av
Svenska Jägareförbundets skytteplakett.
Det står arrangerande krets eller lokalorganisation fritt att förutom i kombination
tävlingen utdela priser och Jägareförbundets jaktskytteplakett även i ”grenarna”
kulskytte (summan av kulresultaten) och i hagelskytte (summan av hagelresultaten).
Alternativt kan priser och Jägareförbundets jaktskytteplakett utdelas i samtliga
”delgrenar”.
KM kan vara både en individuell tävling och en lagtävlan - tremannalag – mellan
jaktlag. Lagtävlingen kan, enligt arrangörens beslut, genomföras antingen enligt
principen att de tre bästa skyttarna från respektive jaktlag utgör laget eller med
föranmälda tremannalag.

5.2 Länsmästerskap (LM)
Basprogrammet (se punkt 5.3) kan skjutas enkelt eller dubblerat.
Vid LM tävlas, förutom i kombination, även i ”grenarna” kulskytte och hagelskytte
(se ovan under KM).
LM är en individuell tävling men kan också skjutas som en lagtävling – tremannalag
mellan jaktvårdskretsar. Lagtävlingen kan, enligt länsjaktvårdsföreningens beslut,
genomföras antingen enligt principen att de tre bästa skyttarna från varje jaktvård
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krets utgör laget eller med föranmälda tremannalag.
5.3 Basprogram för KM och LM
Följande basprogram bör tillämpas för KM och eventuellt LM av organisation som
Förfogar över erforderliga banor.
Stående plus löpande älg
80 meter, 4+4 skott

max 40 p

Stående älgkalv, råbock, räv eller
tjäder, 50, 80 eller 80-110 m, 4 skott

max 20 p

Nordisk trap 15 duvor, 4 p/duva
alternativt 25 duvor, 3 p/duva

max 60 p
max 75 p
______________
max 120 p
alternativt
max 135 p

Lokalorganisation som inte förfogar över älgbana respektive trapbana får för KM
ersätta de aktuella grenarna på följande sätt:
Stående-löpande älg ersätts med åtta (8) skott mot stillastående älg ca 80 meter.
Nordisk trap ersätts med 15 duvor jägarskeet eller lerduvejaktsig/compactsporting, 4 p/duva.
Om ett mera omfattande program önskas kan ovanstående skjutas dubblerat.
Programmet kan även utökas med någon/några av de under punkt 5.4 upptagna
alternativa grenarna i basprogrammet. LM-programmet kan även utökas med
kuljaktstig eller kuljaktstigsliknande skytte förlagt till en eller flera stationer.
Tillämpas utökning av programmet skall detta ske med både hagel- och kulgrenar till
jämförbara svårighetsgrader och jämförbara maxpoäng.
5.4 Grenar och alternativa grenar i basprogrammet
5.4.1 Stående plus löpande älg
Grenen skjutes på följande sätt:
Varje lopp börjar med att älgfiguren står strax utanför markörskyddet. Hela figuren
skall vara synlig men nosen får befinna sig högst fem (5) meter framför murens kant.
Ett (1) skott avlossas mot den stående figuren, som startas på skottet med en fördröjning på två sekunder (+/- 1 sek.) och då ger tillfälle till ett (1) skott mot löpa
de älg. Grenen omfattar fyra (4) lopp - två (2) i vardera riktningen. Skottet mot den
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stående figuren skall skjutas utan onödigt dröjsmål.
Träffområdet med ”större ringning” (se punkt 3.1.2) används. Vid LM kan dock
träffområdet med mindre ringning (se punkt 3.1.2) användas i elitklass. Så kallad
siamesfigur får användas.
Enkel skjutkäpp/stödkäpp i midjan (se punkt 2.8.3) får användas i stillastående.
Käppen får endast stödja mot marken och mot vapnet i skyttens främre hand.
Skyttens ställning skall i övrigt vara fristående.
Vid klick eller vapenfel, som ej bedömts självförvållat och som medfört att
löpandeskottet ej kunnat lossas, gäller följande under förutsättning att det är det
första ammunitions- eller vapenfelet i serien. Ståendeskottet skall klistras men inte
markeras eller protokollföras. Därefter skall loppet köras om med ett stående- och ett
löpandeskott.
Bedömes felet som självförvållat får poängen för ståendeskottet tillgodoräknas
medan det uteblivna löpandeskottet döms som bom.
Skott som inte kunnat lossas p g a upprepad felaktighet - klick eller vapenfel – i
samma serie döms som bom även om anledningen inte är självförvållad - jfr punkt
2.7.3.
5.4.2 Stående älg
Serien skjuts med åtta (8) skott, vilka avlossas i en följd. Tidsbegränsningen från
första till sista skott är två (2) minuter.
Avståndet skall vara ca 80 meter. Beroende på eftersträvad svårighetsgrad kan
träffområdet med den större eller mindre ringningen väljas av arrangören. Vid LM
får i elitklass älgkalvsfigur användas. Så kallad siamesfigur får användas.
I fråga om skjutställning och användning av skjutkäpp se punkt 5.4.1, tredje stycket.
5.4.3 Stående plus löpande älgkalv, vildsvin eller råbock
Grenen skjuts på viltmålsbana 50 meter. Banans normallopp - 10 meter på 5
sekunder skall användas.
Grenen skjuts på följande sätt:
Varje lopp börjar med att figuren står strax utanför markörskyddet. Hela figuren skall
vara synlig men nosen får befinna sig högst två (2) meter framför murens kant. Ett
(1) skott avlossas mot den stående figuren, som startas på skottet med en fördröjning på två sekunder (+/- 1 sek.) och då ger tillfälle till ett (1) skott mot löpande
figur. Grenen omfattar fyra (4) lopp - två (2) i vardera riktningen - totalt åtta (8)
skott.
Allt efter arrangörens beslut kan vildsvins-, älgkalv-, eller råbockfigur användas. Så
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kallad siamesfigur får användas.
Om arrangören så beslutar kan grenen också skjutas med fyra (4) skott i följd mot
stillastående figur och fyra (4) skott mot löpande figur i följd - ett skott per lopp.
Enkel skjutkäpp får användas, se punkt 5.4.1, tredje stycket.
Klick eller vapenfel vid skjutning mot stående plus löpande figur se punkt 5.4.1.
5.4.4 Stående älgkalv, råbock, räv eller tjäder
Grenen skjutes mot stillastående mål - älgkalv, rådjur, räv eller tjäder.
Serien omfattar fyra (4) skott enligt något av nedanstående alternativ. Arrangören
beslutar om mål, alternativ och skjutställning.
A 50 meter. Skjutställning: fristående eller stående med enkel skjutkäpp.
B Ca 80 meter. Skjutställning: stående med enkel skjutkäpp, stående
med stolpstöd, knästående, sittande eller liggande.
C 80-110 meter. Skjutställning: stående med stolpstöd, knästående, sittande eller
liggande.
Tidsbegränsningen från första till sista skott är två (2) minuter.
5.4.5 Skjutställningar
Fristående
Främre handen skall hålla om förstocken. Armar eller armbågar får ej stödja mot
annan kroppsdel.
Stående med enkel skjutkäpp/stödkäpp i midjan
Främre handen skall hålla i förstock och käpp. Alternativt får man hålla i käppen
med handen och låta förstocken vila på handleden.
Stående med stolpstöd
Främre handen skall hålla i förstock och stolpe. Alternativt får man hålla i stolpen
med handen och låta förstocken vila på handleden.
Knästående
Främre handen skall hålla om förstocken. En armbåge får stödja mot knä. Händer,
överarmar eller underarmar får ej stödja mot annan kroppsdel. Underarm och kolv
måste vara fri från underlaget.
Sittande
Klackar och sulor får stödja i marken. Främre handen skall hålla om förstocken.
Armbågarna får stödja mot knäna. Händer, överarmar eller underarmar får ej stödja
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mot annan kroppsdel.
Sittande; ”skräddarställning”
Klackar, sulor och en ankel får stödja i marken. Främre handen skall hålla om förstocken. Armbågarna får stödja mot knäna. Händer, överarmar eller underarmar får
ej stödja mot annan kroppsdel.
Liggande
Främre handen skall hålla om förstocken. Armbågarna får stödja i marken. Händer,
överarmar eller underarmar får ej stödja i marken eller mot annan kroppsdel.
5.4.6 Nordisk trap
Nordisk trap skjuts enligt punkt 4.1, sid 15.
5.4.7 Jägarskeet
Jägarskeet skjutes enligt punkt 4.2, sid 19.
5.4.8 Jägarsporting
Jägarsporting skjutes enligt punkt 4.3, sid 20.
5.5 Särskiljning vid lika resultat vid KM och LM
Särskiljning av skyttar med lika resultat skall ske enligt följande.
I kombinationstävlingen individuellt tillämpas vid lika resultat alltid särskjutning om
placeringarna 1-3. Sådan särskjutning sker med minst 5 kulskott mot viltmål och
minst 15 hagelskott mot lerduvor på sätt som arrangören bestämmer.
Särskjutning lag
Särskjutning mellan lag om placeringarna 1-3 genomföres av de aktuella lagens
främste skytt (bästa sammanlagda resultat vid den aktuella tävlingen) med samma
särskjutningsprogram som beslutats för särskjutning individuellt.
Särskjutning kombinationstävling
Vid lika poängtal i kombinationstävlingen räknas resultatet från älg och trap ihop. I
den händelse det fortfarande står lika, så beaktas älgresultatet, står det fortfarande
lika räknas nummerträffarnas antal (en bom för endera skytten fäller genast avgörandet till den andras fördel), sen antal tior, antal nior osv. Detta gäller dock ej
placeringarna 1-3 och inte heller närmast följande platser om dessa fastställts vid
eventuell särskjutning om någon av de tre främsta platserna. Kan två eller flera
skyttar utanför särskjutningsplats inte särskiljas enligt ovan erhåller samtliga den
högre platssiffran. Skytt med närmast lägre resultat erhåller - oavsett om en eller
flera platssiffror i svit står tomma/utelämnas – den platssiffra som hans resultat berät
tigar till. - Om t ex tre skyttar samtliga erhåller platssiffra fem får skytt med närmast
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lägre resultat platssiffra åtta.
Har flera skyttar samma resultat i grenen lerduvor sker särskjutning för
platserna 1-3 mot 10 duvor trap (2 duvor per platta) och 10 skott sporting (2 duvor
per platta, endast dubbléerna).
Särskjutning i grenen kulskytte avseende de tre första placeringarna sker med 5 skott
löpande älg samt 2 skott råbock i stående skjutställning, tid 2 min.
Samtliga skyttar som deltagit i särskjutning skiljs på särskjutningsresultatet när så är
möjligt.
Skyttar med samma poäng och har placering fyra eller lägre får samma placering.
Nästa skytt får den placering hans resultat berättigar till.
Då flera skyttar får samma placering skall lotten avgöra i vilken ordning de får ta
emot hederspriser/motsvarande. Detta gäller såväl i kombinationstävlingen som i
grenarna.
Särskjutning kan även ske på annat sätt enligt beslut av arrangerande organisation.
Dock skall i så fall skyttarna före tävlingen underrättas om
särskjutningsbestämmelserna.

6. Reglemente för regionmästerskap (RM) och Svenska Jägareförbundets
mästerskap (SM)
Förutom nedan intagna regler gäller i tillämpliga delar även:
Punkt 2,
Punkt 3,
Punkt 4,
Punkt 8,
Punkt 9.2,
Punkt 9.3,

sid
sid
sid
sid
sid
sid

02
11
15
36
38
38

Generella regler för KM, LM, RM och SM.
Målmaterial och banor
Regler för lerduveskytte
Medaljer och plaketter
Nordisk Jegersamvirkes skyttemärke
Svenska Jägareförbundets jaktskyttemärke

6.1 Allmänt om RM och SM
RM arrangeras årligen inom var och en av Svenska Jägareförbundets fyra
Jaktskytteregioner. Tävlingen omfattar en dag med program enligt punkt 6.2.
Arrangören behöver inte tillhandahålla träning före tävlingen. RM utgör uttagning
till NM.
SM arrangeras årligen och omfattar två dagar, lördag-söndag. Både lördagen och
söndagen skjutes fullt program enligt punkt 6.2. Skulle det på grund av kapacitetsskäl visa sig svårt att få arrangör till SM får detta dock arrangeras med en kulgren
och en hagelgren per dag. Under fredagen skall arrangören erbjuda möjlighet till trä-
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ning på löpande älg och nordisk trap. Arrangören kan, om så bedömes lämpligt, även
erbjuda möjlighet till träning på stående råbock och lerduvestig/ compak sporting.
SM utgör även en lagtävling mellan länsjaktvårdsföreningar. Lagen utgöres av föranmälda tremannalag. Länsjaktvårdsförening kan starta med flera lag.
Mästare i RM respektive SM blir den som har högst resultat kombinerat. Dessutom
tävlas i grenarna hagelskytte (nordisk trap plus lerduvejaktstig/compact-sporting)
samt kulskytte (det sammanlagda resultatet av de två kulgrenarna).
6.2 Skjutprogram vid RM och SM
Mästerskapen omfattar följande serier:
Hagelskytte: Nordisk trap 25 duvor - max 100 poäng
Lerduvestig/Compak 25 duvor - max 100 poäng
Kulskytte:

Två av följande tre alternativ skall ingå:
Löpande älg, 10 enkelskott - max 100 poäng
Stillastående rådjur 10 skott - max 100 poäng
Kuljaktstig 20 skott - max 100 poäng

Vid SM skall finnas inskjutningsbana för kulvapen. Denna skall vara tillgänglig
under tävlingsdagarna och dagen före tävlingen.
6.2.1 Nordisk trap
Nordisk trap skjutes enligt punkt 4.1, sid 15. 4 poäng/duva.
6.2.2 Lerduvejaktstig/compaksporting
Lerduvejaktstig/compaksporting, 25 duvor, skjutes enligt punkt 4.3, sid 20.
4 poäng/duva.
6.2.3 Löpande älg
Serien skjutes mot Svenska Jägareförbundets älgfigur i naturlig storlek och med
Svenska Skyttesportförbundets 10-ringade träffbild.
Serien omfattar 5 skott mot vänstergående och 5 skott mot högergående figur.
Beträffande bana, hastighet, etc se älgbana punkt 3.2.1.
Skjutställningen är fristående utan stöd.
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Sedan skytten laddat skall han inta färdigställning. Kolven skall vara synlig under
överarmen. Skytten skall vara så placerad i förhållande till skjutbord och sidovägg
att det tydligt syns att dessa inte utnyttjas som stöd.
Skytten har rätt till två provskott vilka markeras samtidigt. Efter provskotten skall,
om skytten så begär, ges rimlig tid för att justera riktmedlen.
Skytten startar serien genom att anmäla ”klar”. Därefter kommer figuren i
normalfallet utan kommando. Andra förfaranden kan emellertid förekomma.
Anser domaren att skytten dröjer onödigt länge innan dess han anmäler ”klar”
kommenderar domaren ”30 sekunder”. Efter 30 sekunder startar domaren målet även
om skytten inte anmält ”klar”.
Markering sker i normalfallet efter vartannat lopp. Alternativt kan markering ske
efter fem eller tio lopp. Markering kan ske elektroniskt, med markörspade eller på
annat lämpligt sätt.
Skyttarna skall informeras om vilken ordning som gäller för figurens igångsättning
och för markeringen.
Om skytten inte lossar skott mot figuren under ordinarie lopp och anledningen inte
kan hänföras till vapen- eller ammunitionsfel, anses som om skottet lossats med bom
som resultat - se dock följande stycke.
Om skytten uppmärksammar något som motiverar att skjutningen avbryts kan
skytten stoppa skjutningen genom att räcka upp en arm och ropa ”stopp”. Har
skytten skjutit kan han begära att loppet annulleras. Detta måste dock ske innan
skottet markeras. Om domaren inte finner skyttens åtgärd att stoppa skjutningen
berättigad, accepteras inte eventuell begäran om annullering och domaren ger order
om skjutningens fortsättande. Skytten bestraffas med två poängs avdrag.
Vid avbrott i skjutningen med mer än fem minuters varaktighet har skytten rätt till
två nya provskott.
6.2.4 Stående rådjur
Serien skjutes mot stående råbockfigur med ”dansk ringning”, valörerna 10, 9 och 8.
Serien omfattar 10 skott i följande skjutställningar och i angiven ordning:
a) Fem skott liggande, skjuttid 5 minuter.
b) Tre skott knästående/sittande, skjuttid 3 minuter.
c) Två skott fristående, skjuttid 2 minuter.
d) Skjutställningar, kroppen får användas som skytten finner det mest lämpligt. Om
skytten vill använda sittande skjutställning skall arrangören ställa en pall till
förfogande som deltagarna får sitta på. Pallens dimensioner skall vara 15 cm x 22 cm
x 30 cm. Det är frivilligt för skytten om han önskar använda pallen.
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Skjutkäpp eller liknande får ej användas.
Provskott är inte tillåtet.
Skjutbanan skall vara inrättad enligt följande:
a) Skjutavståndet skall vara 75-110 meter.
b) Det bör vara minst två meter mellan centrum på skjutplatserna.
c) Det bör vara minst två meter mellan centrum på figurerna.
d) Figurerna skall vara placerade rakt framför resp skjutplatser.
e) Skjutplatser och figurer skall vara försedda med identiska nummer.
f) Numret på figuren skall vara av sådan storlek att det kan ses från skjutplatsen med
blotta ögat.
g) Arrangören ordnar skjutningen så att två figurer kan beskjutas. En avsedd för de 5
skott liggande och en för de 5 skotten fristående/knäsittande/sittande – alternativt en
figur med byte av träffbild efter 5 liggande skotten eller klistring med genomskinliga
klisterlappar efter de 5 liggande skotten. Ett annat alternativ är att växla
ringningstavla(centerparti) efter de fem skotten liggande. Dessa centerpartier skall på
baksidan vara påförda skyttens namn och deltagarnummer.
h) Även elektronisk markering är tillåten. Om det används elektronisk markering,
måste arrangören tillse, att tillverkarens bruksanvisning följs så att kalibrering sker
till 8 mm.
När samtliga skyttar i skjutlaget intagit sina respektive platser och anmält att de är
klara beordrar domaren:
Liggande skjutställning, 5 skott – 5 minuter.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

”Inta skjutställning!”
”Ladda med 5 skott!”
”Är det skyttar som inte är klara?”
”15 sek. kvar!”
”Serien börjar – eld!”
”15 sek. kvar!”
”Eld upphör!” – Skjuttidens slut meddelas med ljudlig röst eller en hörbar 5 sekunders lång ljudsignal, under vilken tid man ännu får skjuta.
h) ”Ställningsskifte!” – Ställningsskifte måste ske med tillbakafört slutstycke.
När samtliga skyttar i skjutlaget har intagit sina nya skjutställningar och anmält att de
är klara beordrar domaren,
Knästående/sittande skjutställning, 3 skott – 3 minuter.
a)
b)
c)
d)

”Ladda med tre skott!”
”Är det skyttar som inte är klara?”
”15 sek. kvar!”
”Serien börjar – eld!”
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e) ”15 sek. kvar!”
f) ”Eld upphör!” – Skjuttidens slut meddelas med ljudlig röst eller en hörbar 5 sekunders lång ljudsignal, under vilken tid man får skjuta.
g) ”Ställningsskifte!” – Ställningsskifte måste ske med tillbakafört slutstycke.
När samtliga skyttar i skjutlaget har intagit sina nya skjutställningar och anmält att de
är klara beordrar domaren,
Stående skjutställning, 2 skott – 2 minuter.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

”Ladda med 2 skott!”
”Är det skyttar som inte är klara?”
”15 sek. kvar!”
”Serien börjar – eld!”
”15 sek. kvar!”
”Eld upphör!” – Skjuttidens slut meddelas med ljudlig röst eller en hörbar 5 sekunders lång ljudsignal, under vilken tid man ännu får skjuta.
g) ”Serien slut – vapenkontroll!”
När skytten har fullföljt sin serie skall domaren kontrollera att vapnet är tomt. Skytten lägger geväret på skjutplatsen och låter mynningen peka mot måltavlorna, och
själv avvakta på skjutplatsen intill dess att samtliga skyttar har avslutat serien.
Det är upp till arrangören att få avgöra på vilket av dom 2 sätt man vill genomföra
markeringen:

a) Markeringen genomförs genom att domaren hämtar centerpartierna till skjutplatsen. Skytt och domaren kontrollerar tillsammans centerpartierna. Vid poängbedömning är domarens avgörande enhälligt.
b) Markeringen genomföres vid att skytten går till råbocksfiguren, när serien har avslutats. Skytten och domaren kontrollerar tillsammans centerpartierna (och figur om
det inte finns 10 skott i centerpartiet). Vid poängbedömningen är domarens avgörande enhälligt.
Den som har för många skott i sin figur får räkna bort de övertaliga under
förutsättning att dessa är skjutna med en kaliber som medger att kulhålen kan skiljas
från de övriga.
Om figuren är träffad av ett eller flera skott för mycket i samma kaliber räknas det/de
sämsta skotten bort under förutsättning att det saknas motsvarande antal skott av
samma kaliber i en annan figur.
Finns rätt antal skott i övriga figurer räknas övertaliga skott bort med början från det
bästa.
6.2.5 Kuljaktstig
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Kuljaktstigar måste ofta arrangeras i terräng istället för på skjutbanor. För det fall
skjutning sker i terräng ska säkerhetsreglerna i SäkB iakttas, t.ex. vad gäller avlysning av aktuellt markområde.
Kulvapen som kan laddas med ammunition i klass 1-4 får användas. Av inbjudan ska
framgå om vapen indelas i olika vapengrupper beroende på med vilken ammunition
de kan laddas, t.ex. endast klass 1 vapen eller klass 4 vapen. Vapen får vara försett
med kikarsikte av valfri förstoringsgrad.
Eventuell klassindelning av skyttar följer reglerna i punkt 2.4.6.
Kuljaktstig skjuts med minst 16 skott fördelade på minst fyra stationer. Antalet skott
per station bör vara 4. Skjuttiden bör vara anpassad så att den som deltar med vapen
som inte kan laddas med minst 4 skott har skälig tid för omladdning. Observera Såväl rörliga som stillastående mål kan förekomma.
Rem får använda på vapnet för att bära vapnet mellan stationerna.
Arrangören avgör vilka viltmålsfigurer som skall användas. Dessa skall vara ringade
med olika poängvalörerer.
Skjutavstånden skall ligga mellan 25 och 300 meter. På avstånd över 100 meter skall
ges möjlighet till stöd för vapnet.
Skjutkäpp, stolpe eller annat stöd som får användas skall tillhandahållas på skjutstationen. Skytt får dock använda eget motsvarande stöd. Rem eller benstöd på vapnet
får också användas om det ingår som en del av förutsättningarna.
Arrangören beslutar om skjutavstånd och skjutställningar.
Skjutningen genomföres med skyttarna indelade i patruller om en eller flera skyttar.
Skyttarna skjuter samtidigt. Arrangören avgör hur lång tid skyttarna disponerar mellan kommandona ”eld” och ”eld upphör”.
På varje station med enbart stillastående mål bör skytten skjuta mot minst två olika
figurer. Figurerna bör vara uppställda på olika avstånd.
Om rörliga mål ingår i stigen får de tävlande skjuta en och en på den/dessa stationer.
Om det går att arrangera stationen så att flera skjuter samtidigt är detta dock att föredra.
Vid startplatsen skall de figurer som förekommer på stigen finnas uppställda.
Skriftlig information skall delges varje skytt angående skjutställningar, tidsgränser,
kommandon, m m.
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Vid för många skott i en figur döms på samma sätt som för stående rådjur - se punkt
6.2.4.
6.3 Särskiljning vid lika resultat vid RM och SM
Särskiljning av skyttar med lika resultat skall vid RM och SM ske enligt följande:
I kombinationstävling individuellt tillämpas vid lika poäng alltid särskjutning om
placeringarna 1-3. Vid RM skall därutöver särskjutning genomföras när så erfordras
för fastställande av regionens NM-representation.
Vid RM och SM skall i kombinationstävlingen särskjutningen omfatta följande:
Kula:

10 skott löpande älg

Hagel: 25 skott nordisk trap
Vid lika poängtal utöver särskjutningsplatserna räknas resultatet från älg och trap
ihop. I den händelse det fortfarande står lika, så beaktas älgresultatet, står det fortfarande lika räknas nummerträffarnas antal (en bom för endera skytten fäller genast
avgörandet till den andras fördel), sen antal tior, antal nior osv.
Kan två eller flera skyttar likväl inte särskiljas erhåller samtliga den högre platssiffran. Skytt med närmast lägre resultat erhåller - oavsett om en eller flera platssiffror i
svit står tomma/utelämnas - den platssiffra som hans resultat berättigar till. - Om t ex
tre skyttar samtliga erhåller platssiffra fem får skytt med närmast lägre resultat platssiffra åtta.
Särskjutning avseende de tre första platserna i respektive gren skall ske enligt följande:
Nordisk trap: Enligt reglerna för Nordisk trap (”sudden death”).
Lerduvestig/compact sporting: Särskjutningen sker som ”sudden death” på sista stationen/skjutplats. Vid singelduva laddas med ett skott.
Löpande älg: 2 skott, inga provskott – poängen räknas.
Stående rådjur: 2 skott ,skjutställningen stående, skjuttiden är 1 minut med laddat
vapen, inga provskott – poängen räknas.
Kuljaktstig: Särskjutning sker på sista station eller särskild station – poängen räknas.
Skyttar som efter särskjutning får placering fyra eller lägre och har samma särskjutningsresultat får samtliga den högre placeringen. Nästa skytt får den placering hans
resultat berättigar till.
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Då flera skyttar får samma placering skall lotten avgöra i vilken ordning de får ta
emot hederspriser/motsvarande. Detta gäller såväl i kombinationstävlingen som i
grenarna.
I tävlingen mellan länsjaktvårdsföreningarnas tremannalag skall sär-skjutning ske om
platserna 1-3. Särskjutningen genomförs av de aktuella lagens främste skytt (bästa
sammanlagda resultat vid den aktuella tävlingen). Samma särskjutningsprogram som
i den individuella kombinationstävlingen skall tillämpas. I den mån lagen inte kan
särskiljas får lag med samma resultat samma placering. Lag med närmast lägre resultat erhåller - oavsett om en eller flera platssiffror i svit står tomma/utelämnas - den
placering som lagets resultat berättigar till.
6.4 Försenad skytt
Skytt som kommer för sent enligt meddelad skjuttid skall om förseningen är mindre
än tio (10) minuter anmäla sig för skjutledaren. Skjutledaren kan ge skytten tillfälle
att skjuta om tiden så medger och det inte innebär störning för övriga skyttar. Kan
inte detta ordnas skall skytten anmäla sig hos tävlingsledaren eller tävlingskansliet
och har i princip förverkat sin rätt att delta i tävlingen.
Skytt som är mer än tio (10) minuter försenad skall anmäla sig för tävlingsledaren
eller tävlingskansliet och har i princip förverkat sin rätt att delta i tävlingen.
Tävlingsledningen eller juryn kan emellertid tillåta att skytten får skjuta vid senare
tillfälle. I sådant fall - liksom när skjutledare medger att försenad skytt får skjuta direkt - gäller följande:
•

Har skytten själv vållat förseningen - kortare eller längre än tio (10) minuter skall han vidkännas tre (3) poängs avdrag per gren till vilken han är försenad.

•

Om däremot förseningen - kortare eller längre än tio (10) minuter - inte beror på
skyttens eget förvållande skall han inte belastas med något poängavdrag.

7 Representation och uttagningar
7.1Representation och uttagning till SM
Vid SM får varje länsjaktvårdsförening som grundtal starta med tre (3) skyttar.
Länsjaktvårdsförening som omfattar flera län får starta med tre (3) skyttar per län.
Därutöver får varje länsjaktvårdsförening starta med så många skyttar som länet hade
skyttar placerade bland de 35 bästa vid föregående års SM. Maximalt antal startande
blir därigenom 110.
Detta antal är ovillkorligt. Flera än 110 skyttar får således ej tas med i startlista eller
startfält. Endast skytt som av sin länsjaktvårdsförening är anmäld på ordinarie- eller
reservplats får starta i SM.
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Länsjaktvårdsförening får anmäla ett eller flera tremannalag beroende på hur många
platser föreningen disponerar.
Skulle genom lågt antal anmälda från vissa länsjaktvårdsföreningar antalet 110 anmälda ej uppnås, får de därigenom lediga platserna fördelas bland anmälda reserver.
Denna fördelning skall göras genom lottning mellan de länsjaktvårdsföreningar som
har anmält reserver vilka - när lottningen genomförs - inte synes få möjlighet att
starta som ordinarie. Lottningen skall göras på sådant sätt att platserna fördelas över
så många länsjaktvårdsföreningar som möjligt.
Det står respektive länsjaktvårdsförening fritt att besluta om hur de skyttar som skall
representera föreningen utses. Uttagning måste inte ske genom tävling.
7.2 Representation och uttagning till NM
I NM får varje nordisk nation starta med 35 skyttar, varav minst 15 skyttar ska vara
från junior-, dam- eller veteran-klass. Dessa uttages vid RM och segrare vid SM för
junior-, dam-, oldboys och veteran . Från varje jaktskytteregion direktkvalificeras 3
skyttar, 15 skyttar är från klasserna junior, dam och veteran. Övriga 8 skyttar fördelas procentuellt på deltagarantalet i öppenklass på uttagningstävlingarna.
7.3 Representation och uttagning till EM
Vid EM får deltagande nation starta med ett sexmannalag och individuella skyttar.
Tävlingarna omfattar två grenar (kula och hagel). Uttagning sker på resultaten vid
särskild tävling i klasserna öppen, junior, dam och veteran.
Jägareförbundet beslutar inför varje EM hur många skyttar som skall företräda förbundet.
8 Medaljer och plaketter
8.1 Översiktligt angående skyttemedaljer och jaktskytteplaketter
Skjutmedaljer
Svenska Jägareförbundets skjutmedaljer förekommer i brons, silver och guld. Medaljen finns i två storlekar. Skjutmedaljen är Jägareförbundets högsta jaktskytteutmärkelse.
Jaktskytteplaketten
Plaketten förekommer i brons, silver och guld.
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8.2 Förbundets större skjutmedalj
Medaljen i guld, silver respektive brons utdelas för placering etta, tvåa och trea individuellt i kombinationen vid SM, RM och LM. Tillämpas klassindelning vid LM
skall medaljen utdelas i elitklass.
8.3 Förbundets mindre skjutmedalj
Medaljen i guld, silver respektive brons utdelas vid LM och SM till de tävlande i de
tre bästa lagen.
8.4 Jaktskytteplaketten
Plaketten i guld, silver respektive brons utdelas vid LM, RM och SM för placering
etta, tvåa och trea i grenarna hagelskytte respektive kulskytte.
Vid SM tilldelas bästa veteran, bästa oldboy, bästa dam och bästa junior jaktskytteplaketten i guld.
Vid LM utdelas plaketten dessutom i förekommande fall för placering etta, tvåa och
trea i jägar-, veteran-, oldboy-, dam- och juniorklass.
Arrangerar länsjaktvårdsförening separat LM i jaktstig, kuljaktstig, kulskytte, nordisk
trap, jägarskeet eller jägarsporting får i sådan tävling jaktskytteplaketten utdelas för
placeringarna etta, två och trea i elit-, jägar-, veteran-, oldboy-, dam- och juniorklass.
Kretsar och lokalorganisationer får utdela plaketten vid varje tävling som följer basprogrammet.
9 Luftgevärsskytte i Svenska Jägareförbundet
9.1 Inledning
Skyttet sker mot viltfigurer som fallmål och/eller skidskyttemål med en eller flera
prickar. Skyttet genomförs med luftgevär med i kaliber .25 (6,35 mm) eller klenare
och arrangeras som skytte på bana eller som jaktstig med olika antal stationer beroende på arrangemang.
Fallmålskyttet kan ha två olika inriktningar, dels ett prova på skytte, dels ett tävlingsskytte. Prova på skyttet är ett introduktionsskytte oftast för ungdomar vid olika arrangemang med skolor eller på fritiden med jaktskytteklubbar/ jaktvårdskretsar.
Tävlingskyttet genomförs med klassindelning på person och vapen.
9.2 Prova på skyttet
Inga krav på hur det arrangeras.
9.3 Tävling
Klassindelning, vapen: Brytvapen/sidspännare och övriga vapen ( kolsyregevär eller
sådant vapen som drivs med annat liknande utskjutningsmedel ).
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Klassindelning, person: Jägareförbundets ordinarie klassindelning förutom juniorklassen. Denna startar året man fyller 15 år. Yngre skjuter i åldersklasser med ett års
intervall upptill året man fyller 15 år. Klasserna under 15 år får skjuta med stöd.
Tävlingarna genomföres som en jaktstig med stationer. Jaktstigen bör omfatta 40 mål
i en hel stig eller 20 mål i en halvstig. På varje station bör 2-4 mål beskjutas.
Skjutavstånd bör variera mellan 10 till 25 meter.
Avsteg kan ske om det bedöms lämpligt.
Att tänka på
Arrangera fallmålskyttet så att det blir roligt och skjutvänligt!

