REGLER FOR NORDISK JAKTSKYTING
Gjelder for konkurranser i regi av NJFF
2017 - 2020.

Regelverk justert/oppdatert med riktige linker 28.04.2017

A

Allmenne bestemmelser

A1

Grener

I

Konkurransen omfatter følgende skytegrener.
Haglgevær:
1. Nordisk Trap 25 duer – max 100 poeng
2. NJS Jeger Sporting 25 duer – max 100 poeng.
Eller
3. Leirduesti max 100 poeng.
Rifle:
A. Løpende elg 10 skudd – max 100 poeng
B. Stillestående rådyr 10 skudd – max 100 poeng.

II

NM pågår over to dager. En hagle – og en riflegren hver av
dagene.

A2 Opplegg og priser
I

I NM konkurreres det delvis individuelt og delvis mellom hvert
lag.
D1 skytter er man til og med det året man fyller 15 år.
D2 skytter er man fra og med det kalenderåret de fyller 16 år til
og med det året de fyller 19 år.
E1 skytter er man fra og med det kalenderåret man fyller 60 år til
og med det året man fyller 69 år.
E2 skytter er man fra og med det kalenderår man fyller 70 år.
F = damer senior
S = herre senior
Samtlige skyttere skal delta i samtlige grener.

Det skal være forhåndspåmelding av lag. Påmeldingen av laget
skal ha funnet sted før konkurransen har startet.
Det kan meldes på 3-mannslag uavhengig av hvilke klasser
skytterne skyter i.
II

I NM deler NJFF ut plaketter til sammenlagtvinnerne totalt
uansett klasse, samt beste dame, junior og veteran sammenlagt.
Det vil være opp til arrangør hvorvidt de ønsker å dele ut
medaljer til de ulike grenvinnerne.

III

Konkurransene arrangeres i henhold til NJFF`s generelle regler
for jaktskyting med hensyn til organisasjon og gjennomføring.

A3

Omskyting og rangering.

I

Sammenlagt
Omskyting om de tre første plassene individuelt skal skje som
følger:
Løpende elg 10 skudd.
Nordisk trap 25 duer.
Rangering:
1. Resultatet fra elg og trap sammenlagt
2. Står det fortsatt likt rangeres det på elgresultatet. Står det
deretter likt, teller antall treff på elg (hvis en skytter har en bom,
faller avgjørelsen til den andre skytterens fordel). Deretter
rangeres det på antall tiere, niere, etc.
3. Er seriene helt identiske, skytes det på nytt.

II

Omskyting kan ikke skje ved stedfortreder. Om en skytter ikke
kommer til omskyting, plasseres han resultatmessig etter den/de
skyttere som har stilt opp til omskytingen.

III

Øvrige plasseringer sammenlagt

Ved samme poengsum deles plasseringen. Neste skytter får den
plassering som skyteresultatet tilsier – uansett om en eller flere
plassiffer står tomme.
IV

Tidspunkt for omskytinger bekjentgjøres ved oppslag på
resultattavlen.

A6

Ordensregler på skytebanen

I

NJFFs sikkerhetsregler skal følges.
1. Våpenet skal bæres åpent og tomt for ammunisjon, brukket
våpen eller tilbaketrukket sluttstykke
2. Hold orden på ammunisjonen
3. Berør ikke annen skytters utstyr uten hans samtykke.
4. Hold barn borte fra standplass og sikkerhetssone.
5. Lading skal bare skje på anvist standplass, og etter anvisning
av standplassleder.
6. Ladd våpen skal alltid peke i skyteretningen.
7. Når sikkerhetsmerket vises, skal ammunisjon straks tas ut av
våpenet.
8. Bruk hørselsvern.

II

Opprop
Ved opprop skal skytteren umiddelbart være klar, samt ha med
seg tilstrekkelig med ammunisjon og utstyr som er nødvendig i
henhold til reglene. (Med tilstrekkelig ammunisjon menes
ammunisjon til selve skytingen og reserveammunisjon for
eventuelle klikk, nye duer, slipp, sprang, omskyting etc.)
Dersom en skytter ikke umiddelbart møter opp ved opprop skal
han/hun erklæres fraværende og skytingen starter uten
vedkommende. Skytteren kan få skyte senere etter juryens
bestemmelser

III

Lading av våpen og innsetting av magasin skal bare skje på
standplassleders / dommers kommando. Ladd våpen skal alltid

peke i skyteretning. Skytteren må ikke vende seg om på
standplass før geværet er åpnet og patronen(e) er tatt ut. Når
sikkerhetsmerket vises, skal ammunisjonen straks tas ut av
våpenet. Skudd må bare løsnes når det er skytterens tur. Det er
kun lov å skyte på godkjent målmateriell.
Sikteøvelser
Sikteøvelser er bare tillatt på avmerket plass, eller på standplass
når det er vedkommende skytters tur til å skyte.
IV

Hørselsvern skal brukes av så vel deltakere som de som betjener
standplasser og poster. Vernebriller, klare eller fargede, samt
caps / lue bør brukes av både deltakere og funksjonærer i alle
haglegrener. Briller skal brukes på sporting/leirduesti.

V

Bruk av doping, og / eller berusende midler er ikke tillatt.
Personer påvirket av slike midler skal vises bort fra banen.

A7 Protester
I

Protest på standplass
Dersom deltaker er uenig i de anvisninger som er gitt under
skyting og opphold på standplass, kan han/hun tilkjennegi dette
ved å rekke armen i været umiddelbart etter at skytterens skive
er anvist og si "PROTEST". Ved protester på anvisning skal
standplassleder varsle anvisersjefen. Denne kontrollerer skivene.
Blir det endring av resultatet skal skiven anvises på nytt. Blir
resultatet uendret skal dette meddeles standplassen, og skytteren
eventuelt meddeles hvor det eller de manglende skudd sitter hvis
det er mulig

II

Deltaker som er uenig i gjennomføring av skytingen og/eller
dommeravgjørelser, tilkjennegir dette ved å rekke armen i været
og tilkalle standplassleders/dommers oppmerksomhet. Om
forholdet det protesteres mot ikke løses på standplass, har
deltakeren rett til å protestere skriftlig til stevnets jury.

III

Protest etter skyting skal leveres skriftlig til stevnekontor/-leder
innen 30 minutter etter endt skyting. Det betales et protestgebyr
på kr. 100,-, som tilbakebetales hvis protesten blir tatt til følge.
Blir deltaker tildelt ”jobb” etter endt skyting, gjelder 30
minutters fristen etter endt jobb.

A8

Våpen og ammunisjonsfeil

I

Ved klikk eller annen teknisk feil skal skytteren umiddelbart
påkalle dommerens oppmerksomhet ved å si ”funksjonsfeil”
Angående ”funksjonsfeil” mot stillestående rådyr, se nedenfor.
Skytteren skal stå i ro med våpenet pekende i skyteretningen
uten å åpne det eller berøre sikringen.
Kan skytteren legge ned våpenet – uten at det foretas spesielle
tiltak – på en anordning foran seg, bør skytteren benytte seg av
denne muligheten.
Dommeren skal avbryte skytingen og kontrollere skytterens
våpen.
Ved klikk eller annen ”funksjonsfeil” under skyting mot
stillestående rådyr, skal skytteren først selv forsøke å ordne
feilen. Lykkes ikke dette, skal skytteren påkalle dommerens
oppmerksomhet og si fra at serien ikke kan fullføres.

II

Er årsaken til at skytteren ikke har kunnet avfyre skuddet
selvforskyldt, anses det som om skuddet er avfyrt med bom som
resultat.
Selvforskyldte årsaker:
a) Skytteren har ikke på ovenfor beskrevne måte sagt fra om
funksjonsfeilen – har åpnet geværet – har rørt sikringen.
b) Våpenet er sikret.
c) Våpenet er uladd.

d) Våpenet er ladet med feil ammunisjon.
III

Er årsaken til at skytteren ikke har kunnet avfyre skuddet
uforskyldt – skytteren kan ikke lastes for å ha begått noen feil –
da har skytteren rett til å skyte skuddet og resultatet regnes med.
Dette er bare tillatt i tre tilfeller i hver haglegren og i ett tilfelle
for hver riflegren. Ved gjentatte tilfeller av funksjonsfeil utover
de – 3 - respektive –1- bedømmes de skudd som ikke kunne
avfyres som bom.
Ikke selvforskyldte tilfeller.
a) Ammunisjonsfeil – klikk
Mekanismen skal være utløst.
En patron av samme slag som de som er brukt tidligere i
serien skal ligge i kammeret.
Anslag skal finnes i tennhetten.
b) Kulen eller hagleladningen/haglkoppen har ikke forlatt løpet.
c) Våpenfeil som ikke kan antas å være forvoldt av skytteren og
som skytteren ikke kunne ha forutsett og rettet før skytingen
begynte.

IV

Kan en våpenfeil ikke rettes omgående, har skytteren rett til å
fortsette skytingen med det samme eller et annet våpen ved en
senere anledning. Dette bestemmes av dommeren.
Det samme gjelder der skyting mot stillestående rådyr har startet
og det meldes om og det konstateres våpenfeil i henhold til
Punkt IIIc, og dette har forhindret skytteren i å avfyre samtlige
10 skudd.

A9 Påkledning
I

Påkledning under konkurransene skal være jegermessig.

II

Det er ikke tillatt å bruke spesielle
skytterjakker/skytterbukser/skytteroveraller eller noen form for
hanske og albuebeskyttelse.
Det er tillatt å bruke hansker i alle haglegrenene.
Uenighet om bruk av påkledning avgjøres av juryen.

A10 Våpenremmer
Våpen får ikke ha rem på standplass.
A11 Jury: Sammensetning og arbeidsoppgaver
I

Terminlisteførte stevner skal overvåkes av en jury bestående av
3 medlemmer. Juryen oppnevnes av stevneledelsen blant
deltakerne. Jurymedlemmene må ha god kjennskap til reglement
og praktisering av dette. Arrangørens egen representant skal
være juryens formann. Dersom jurymedlem legger inn protest,
eller en som er involvert i protesten kommer fra samme klubb
som et av jurymedlemmene, medfører dette at medlemmet må
tre ut av juryen, og nytt medlem oppnevnes. Juryen fatter
beslutning med alminnelig flertall. Juryens avgjørelse er endelig,
og skal gjøres kjent ved oppslag.
Juryens oppgaver er:
a) Før stevnet begynner:
 å kontrollere at arrangementet er godt og riktig tilrettelagt.
b) Under skytingen:
 å påse at reglene følges, og bl.a. gjennom stikkprøver eller på
annen måte, kontrollere våpen og ammunisjon,
 å ved siden av standplasslederen / dommeren fatte avgjørelser
vedrørende teknisk feil eller andre forstyrrelser av skytingen,
 å behandle skriftlige protester,
 ved minst én representant å være tilstede i skytebaneområdet
under stevnet,

 dersom det under stevnet er innlagt protest, skal denne samt
juryens avgjørelse vedlegges resultatlisten.

A13 Treningsskyting og innskytingsmuligheter (gjelder NM)
I

Det er opp til arrangøren om treningsmuligheter skal tilbys før
stevnet.
Dersom det åpnes for trening, skal det legges til rette for at alle
får like muligheter til å trene.
For serier og ammunisjon skal banens normale priser brukes.

II

Innskytingsmuligheter for rifler skal finnes og være tilgjengelige
hele dagen før konkurransen samt under de to
konkurransedagene.

B

Regler for hagleskyting

I

Alle haglgevær som er tillatt brukt til jakt i Norge.
Største tillatte kaliber er 12.
Største tillatte hagldiameter
3,0 mm
Største tillatte haglvekt pr. patron
24,0 g
Blyhagl er ikke tillatt
Sporlyspatroner og svartkruttpatroner er ikke tillatt.
Cutts Compensator er ikke tillatt.
Øvrig tilleggsutstyr tillates så sant dette ikke medfører
forstyrrelser for sidemann. I tvilstilfeller skal utstyret legges frem
for juryen.
Forlengelse av kolben nedover er ikke tillatt.

II

Leirduene skal hovedsakelig være av normal størrelse.(Diameter
110mm) men også midi (80mm) og mini (60mm) kan benyttes.
Duene kan også variere i farge.

III

Om en skytter er uenig med dommeren i dømmingen av et
skudd, skal skytteren rekke opp en arm og rope ”protest”.
Dommeren skal avbryte skytingen i denne forbindelse og etter å
ha hørt sidedommernes oppfatning, fastsetter dommeren den
endelige beslutning.
Dommerens endelige beslutning hva angår treff og bom eller
feilaktig leirdue, kan ikke overklages til juryen.

IV

For hver reglementert truffet leirdue får skytteren 4 poeng.

V

Resultattavle er obligatorisk ved Nordisk Trap og JegerSporting.

B2

Nordisk Trap, 25 duer

I

Konkurransen skytes i sin helhet etter reglene for Nordisk Trap.
Norsk versjon av reglene finnes på:
http://www.skyting.no/wp-content/uploads/2015/10/NordiskTrap-Regler-2013.pdf

II

Uansett hva som står i reglementet, skytes det 25 duer og
geværet lades med to patroner av gangen. Kastelengden skal
være 50m +/- 1m. Ved omskyting lades våpenet med 1 patron.

III

Arrangøren påser at det finnes 1 hoveddommer og minst to
sidedommere.

B3

Jeger-Sporting, 25 duer

Arrangeres serien helt eller delvis på skeet- eller trapbane bør
oppsettet være slik at serien ikke omfatter skyting på «ordinære» duer
fra «ordinære» plater/standplasser.
II. Serien omfatter 25 duer. Trenings- og konkurranseserie skal være
den samme. Banens vanskelighetsgrad bør være ”medium”. Alle
standplasser avsluttes med skudd-doublé (rapport-doublé). Totalt fem
standplasser, og skytteren skyter 5 duer fra hver plass. Man skyter tre
enkelduer og en skudd-doublé fra hver standplass. Når doubléene
skytes skal skytterens første due være lik som foregående skytters
siste due. Skytter nr.1 i laget begynner alltid etter bytte av standplass.
Ved enkelduer kan to skudd benyttes. To skudd pr. due kan benyttes
slik at bommet due kan skytes med skudd nummer to. Om skytteren
bommer første duen i en doublé, kan han skyte det andre skuddet mot
hvilken som helst av de to duene.
III. Det skal være 1 hoveddommer og 2 sidedommere.
IV.
Skyteavstanden bør ikke overstige 25 meter. Ved rette eller skrå
bakskudd betyr det at en normalrask skytter skal rekke å skyte duen
før avstanden overstiger 25 meter. Kasteområdet avgrenses av en
rektangulær sone, 40m bred og 25m dyp, der duen(e) i rolig vær skal
passere. Hjørnene på skytesonen merkes. Duenes retning er valgfri
(stigende, fallende, fragående, motgående, rett opp, rabbit etc.), og
settes av arrangøren. Det skal være mulig å skyte to skudd på alle duer
fra alle de 5 standplassene uten at det utgjør noen sikkerhetsrisiko.
V.
Det skal benyttes 6-8 kastere. Kasterne gis bokstaver (A, B, C, D, etc.)
eller nummer (1, 2, 3, 4, etc.) fra venstre til høyre. På hver
standplass/plate skal det være et oppslag om hvilke kastere og i
hvilken rekkefølge duene kommer.

VI.
Duene kastes som enkelduer eller skudd-doubléer (rapport-doublé).
Stasjonene skal avsluttes med skudd-doublé. Duene kan utløses
manuelt, med fjernkontroll, eller med akustikk. Ved manuell utløsning
eller fjernkontroll utløses duen 0-3 sekunder etter utrop. Når akustiske
systemer benyttes er maks. forsinkelse 0,5 sekunder.
VII.
Ferdigstilling er stående med begge bein innenfor
standplassens/platens grenser. Ferdigstilling er fri, men «ferdig
anlegg» er ikke tillatt. Våpen kan kun lades på standplass, når det er
skytterens tur til å skyte. Etter at skyteleder har gitt klarsignal til å
påbegynne serie, er det ikke lengre tillatt med prøveanlegg/montering. Forflytning mellom standplasser skal skje med brukket
våpen og tomt kammer. Halvautomat- og pumpevåpen skal være
tomme og åpne.
VIII. De 5 standplassenes størrelse skal være 1x1m. De plasseres i
midten av «skyteområdet» på en rett linje, med 3-5m mellom
standplassene. (midterste standplass i senter av skytefelt/bane)
De fem standplassene skal være plassert slik at alle duer kan skytes
uten fare for skyttere på andre standplasser eller tilskuere.
Standplassene skal ha en avgrensning som gjør at duer som kommer
bakfra kun kan følges med våpenet når de har passert fremkanten av
standplassen.
IX.
Regler for treff, bom, ny due etc. ihht. regelverket for leirduesti.

B4

Leirduesti

I

Grenen arrangeres som en åpen leirduesti med 5-7 poster. På
hver stasjon kastes et antall leirduer så skytteren maksimalt kan
oppnå 100 poeng.

Minst 70 % av duene skal være standardduer, og 30 % kan være
av annet slag som f.eks. rabbit, miniduer, mididuer o.l.
Duene kastes ut slik at de simulerer ulike jaktsituasjoner. Som
eks. kan nevnes: Høye duer motgående, høye duer rett over
hode, høye duer med sideskudd, høye duer som går fra skytteren,
duer som kommer inn for landing, lave duer fra ulike
skuddvinkler, rabbit o.l. Duene skal ikke være vanskeligere enn
at vanlige jaktgevær (forbedret sylinder) kan benyttes.
Alle duer er tillatt enkeltvis eller i kombinasjon.
Postene skytes i rekkefølge post 1, 2, 3 osv.
Denne rekkefølgen gjelder ikke dersom leirduestien arrangeres
som kompaktsti / sporting. I slike tilfeller trekkes
standplassnummer av deltakerne ved registrering / påmelding
II

Det lades alltid med 2 skudd i våpenet.
Skytteren velger selv om han/hun vil skyte begge skudd på
første eller andre due, eller ett skudd på hver due.
Det er lov å skyte to skudd på enkelduer.
Det oppnås fire poeng for hvert treff.
Ny dublé skal gis enten deltakeren har skutt eller ikke:
Hvis én eller begge duer går i stykker i kastet.
Hvis én eller begge duer vingler, har for liten utgangshastighet,
eller får en uregelmessig utgangsretning.
Hvis én eller begge duer i vesentlig grad skiller seg ut fra de
andre i farge.
Hvis duene blir kastet før deltakeren har kommandert.
Hvis en annen deltaker skyter på samme dublé.
Dommeren ikke finner å kunne avgjøre om det var treff eller
bom.
Dommeren kan gi nye dublé hvis:
Skytteren i vesentlig grad er blitt forstyrret eller distrahert.
Gjelder ikke støy fra høytalere etc. eller den støy som normalt er
forbundet med et skytebaneanlegg.
Dommeren avgjør om ny dublé kastes når skytteren ikke skyter
fordi han/hun mener at duene kom for sent.

Rapport-doubléer:
Ved rapport-doubléer der andre due kastes etter at den første
duen er påskutt, gjelder resultatet av det første skuddet selv om
den andre duen ikke kastes normalt. I slike tilfeller skal skytteren
skyte en ny rapport-doublé der resultatet på den andre duen er
gjeldende. Skytteren må da skyte ett skudd mot hver av duene i
dubléen.
Det er bom når skytteren:
Har kommandert, men unnlater å skyte
Ikke får skutt fordi han/hun f.eks. ikke har avsikret geværet,
glemt å lade eller spenne geværet
Etter klikk eller funksjonsfeil selv åpner geværet eller rører
sikringen før standplasslederen har foretatt kontroll
Har mer enn 3 klikk på posten (anmerkes på kortet)
Skytteren må godta resultatet uansett hva årsaken er.
III

Vanskelighetsgrad i en riktig opplagt løype:
Skyteavstandene skal ikke behøve å overstige 25m. Ved
fragående skudd innebærer dette at en normalt rask skytter skal
rekke å skyte innen duen passerer 25 m avstand.

C

Regler for Nordisk jaktskyting -Riflegrenene

C1 Generelt
I

Våpen, ammunisjon, siktemiddel, m.m.
a) Samtlige rifler beregnet til jakt kan brukes.
b) Kaliberet skal være:
 Til elg minst 6,5 mm
 Til rådyr minst kal .222
 D1 skyttere kan bruke 22LR til både elg og rådyr

 Ammunisjonen skal ha sentraltenning, untatt D1.
Våpenet veies komplett med alle deler på plass, og med tomt
magasin. Vekten får ikke overstige 5,5kg. Lyddemper er
tillatt. Våpenets løpslengde maksimalt 1000mm målt fra
sluttstykkebunn til løpets munning. Lengden inkluderer
eventuelt tilleggsutstyr som for eksempel lyddemper.
c) Rekylbrems er forbudt på rådyr. ”Miragebånd” er tillatt.
Pipeforlengelser er tillatt så lenge våpenet holder målene i
henhold til bestemmelsene.
d) Av hensyn til sikkerheten må avtrekket holde en
minimum vektbelastning på 1 kilo. – Snellertavtrekk er ikke
tillatt.
e) Alle typer ammunisjon er tillatt med unntak av sporlys og
eksplosive kuler.
f) Kikkertsiktets forstørrelse er fri.

C2 Løpende elg, 10 skudd
I

Mål
a) Elgfigur i naturlig størrelse skal anvendes.
b) Treffområdet/Inndelingen utgjøres av det Svenske
Sportsskytterforbundets 10 ringede centerparti(ringskive),
dersom det ikke finnes egen 10 ringet centerparti (ringskive)
for den respektive vertsnasjonenes elgfigur.
På FM, LM og terminlisteførte stevner kan det brukes 5 ringet
figur, hvor det gis følgende poeng: 5’=10p, 5=8p, 4=6p, 3=4p.
c) Ved bruk av 10 ringet skive gis følgende poeng:
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.

d) Dersom det anvendes elektronisk anvisning, må arrangøren
påse at produsentens vedlikeholdsprosedyre er overholdt, og
kalibrert i henhold til manualen.
III

Skyteavstanden skal være 100 meter, men kan unntaksvis variere
med +/- 5%.

IV

Serien omfatter 10 enkeltskudd – fem mot venstregående og fem
mot høyregående figur. Figurene veksler regelmessig.

V

Trekkanordningen for løpende figur må ha en stabilitet som
trekker figuren med jevn hastighet. Skytefeltet er på 23 meter og
figuren skal passere dette på 4,5 sekunder +/- 5 % (4,275 - 4,775
sekunder).

VI

Skytestillingen er stående uten støtte.

VII Når skytteren har ladet skal han innta ferdigstilling. Kolben skal
være synlig under overarmen. Skytteren skal stå slik at det
tydelig fremgår at han/hun ikke benytter skytebord eller
sidevegg som støtte.
VIII Når skytteren er klar til å skyte, roper han ”Klar”. Dommeren
starter så umiddelbart løpet. Anlegg til skuldra kan begynne så
snart en del av figuren blir synlig.
IX

Første skytteren om morgenen kan maks. vises 4 prøveløp.

X

Skytteren har rett til to prøveskudd, begge anvises samtidig.

XI

Etter prøveskuddene skal, om skytteren ber om det, gis rimelig
tid til å justere siktemidlene.

XII Skytteren starter serien ved å rope ”klar” – se punkt VIII.
Anvisning skjer etter hver serie, hvert annet løp eller etter hvert
løp.

XIII Om skytteren ikke løsner skudd mot figuren under et ordinært
løp, og årsaken til dette ikke kan tillegges våpen – eller
ammunisjonsfeil i henhold til pkt. A8, anses skuddet som avfyrt
med bom som resultat.
XIV Ved avbrudd i skytingen av mer enn fem minutters varighet, har
skytteren rett til to nye prøveløp. Dommeren skal i slike tilfeller
kommandere ”nye prøveløp”
XV Om skytteren oppdager noe som motiverer at skytingen
avbrytes, kan skytteren stoppe skytingen ved å rekke opp en arm
og rope ”stopp”.
Har skytteren skutt, kan han kreve at skuddet annulleres. Dette
kan bare skje før skuddet er anvist.
Om dommeren ikke anser at skytteren hadde noen grunn til å
stoppe skytingen, aksepteres ikke kravet om at løpet skal
annulleres. Dommeren gir da ordre om at skytingen fortsetter og
skytteren straffes med fradrag av to poeng.
XVI Mener dommeren at skytteren venter unødvendig lenge før han
melder ”klar”, kommanderer dommeren ”10 sekunder”. Etter 10
sekunder starter dommeren figuren selv om skytteren ikke har
ropt ”klar”
XVII Anvisning kan skje elektronisk, med markørspaker eller på
annen tilfredsstillende måte.
Arrangøren påser at det finnes tolker i de ulike kalibre med
8mm flens. Disse skal anvendes under konkurransen. Også ved
elektronisk anvisning må tolkingen være 8mm.

C3 Stillestående rådyr, 10 skudd
I

Mål

a) Danmarks Jegerforbunds eller NJFF råbukkfigur i naturlig
størrelse skal brukes.
b) Ringene utgjøres av sirkler med 10, 15, og 20 cm utvendig
diameter.
c) Poengverdiene er 10, 9, og 8.
II

Skyteavstanden skal være 75 – 100 m.

III

Skytetiden er 5 + 3 + 2 minutter.

IV

Serien består av 10 skudd i følgende skytestillinger og i
etternevnte rekkefølge:
a) 5 skudd liggende. (Høy liggende stilling med grep om
forskjeftet. Underarm og kolbe skal være uten berøring med
underlaget)
b) 3 skudd knestående/sittende.
c) 2 skudd stående.
d) Til de 5 skudd liggende har skytteren 5 minutters skytetid.
Til de 3 skudd knestående/sittende har skytteren 3 minutters
skytetid.
Til de 2 skudd stående har skytteren 2 minutters
skytetid. Kroppen kan her brukes slik skytteren finner mest
fornuftig. Dersom skytteren vil bruke sittende (i stedet for
knestående) skytestilling, skal arrangøren stille kasse til rådighet
slik at deltagerne kan sitte på disse. Kassen bør være utformet
slik at den tillater skytteren å velge ulike sittehøyder.
Dimensjoner kan for eksempel være: 15cm x 22cm x 30 cm. Det
er frivillig om skytteren ønsker å anvende kassen.
Egen sittekasse kan benyttes.
Skyttere som av medisinske årsaker (nakkeskader el.), ikke har
mulighet til å benytte liggende stilling, kan avlegge de 5
liggende skuddene i knestående/sittende stilling. Det forutsettes
at legeerklæring med dokumentasjon, kan framvises for
arrangør/jury.

e) Skytekjepp – eller liknende – får ikke brukes.
f) Skyttere i klasse E1 og E2 kan skyte de liggende skuddene i
høyere stilling (uten å fremvise legeerklæring).
V

2 prøveskudd er tillatt ved bruk av elektroniske skiver. For øvrig
ikke prøveskyting.

VI

Skytebanen kan være innrettet på følgende måte:
a) Det bør være minst to meters avstand mellom skyteplassene.
b) Figuren, som skal beskytes fra de respektive standplasser,
skal være plassert i retning rett ut for standplassen.
c) Standplass og figur skal ha identiske nummer.
d) Nummeret på figuren skal være av en slik størrelse at det kan
leses fra standplass med det blotte øye.
e) Arrangøren ordner skytingen slik at to figurer kan beskytes.
En til bruk for de 5 skudd liggende og en for de 5 skudd
stående/sittende – alternativt en figur med bytte av treffbilde
etter de 5 liggende skuddene, eller klistring med
gjennomsiktige lapper etter de 5 liggende skuddene.
Et annet alternativ er å skifte figur (senterskiver) etter de 5
skudd liggende. Disse senterskivene skal på baksiden være
påført skytterens navn og deltagernummer.
Også elektronisk anvisning er tillatt. Dersom det brukes
elektronisk anvisning må arrangøren påse at produsentens
vedlikeholdsforskrifter er overholdt og kaliberet i henhold til
bruksanvisningen.

VII Når samtlige skyttere i den gruppen som skal skyte har inntatt
sine plasser og tilkjennegitt at de er klare beordrer dommeren.
Liggende skytestilling, 5 skudd – 5 minutter
a) ”innta skytestilling!”
b) ”Lad med 5 skudd”
c) ”Er det skyttere som ikke er klare?”

”15 sekunder igjen”
”Serien begynner – Ild!”
”15 sekunder igjen”
” Ild opphører” Skytetidens slutt markeres med et
hørbart 5 sekunders lydsignal, i denne tidsperioden er det
tillatt å avfyre skudd.
h) ”Skifte av skytestilling” – Skifte av stilling skal skje med
tilbakeført sluttstykke.
d)
e)
f)
g)

VII Når samtlige skyttere i laget har inntatt sine nye skytestillinger
og anmeldt at de er klare beordrer dommeren.
Knestående /sittende skytestilling, 3 skudd – 3minutter.
a) ”Lade med 3 skudd!”
b) ”Er det skyttere som ikke er klare?”
c) ”15 sekunder igjen”
d) ”Serien begynner – ild!”
e) ”15 sekunder igjen”
f) ”Ild opphører” – Skytetidens slutt markeres med ett
hørbart 5 sekunders langt lydsignal, i denne tidsperioden
er det tillatt å avfyre skudd.
g) ”Stillingsskifte” - Stillingsskifte må gjøres med tilbakeført
sluttstykke.
Når samtlige skyttere i laget har inntatt sine nye skytestillinger
og anmeldt at de er klare beordrer dommeren.
Stående skytestilling , 2 skudd - 2 minutter
a) ”Lade med 2 skudd!”
b) ”Er det skyttere som ikke er klare?”
c) ”15 sekunder igjen”
d) Serien begynner – ild!”
e) ”15 Sekunder igjen”
f) ”Ild opphører” – Skytetidens slutt markeres med et
hørbart 5 sekunders lydsignal, i denne tidsperioden er det
tillatt å avfyre skudd.

g) ”Serien er slutt – våpenkontroll”
VIII Når den enkelte skytter har fullført sin serie skal dommeren
kontrollere at geværet er tomt. Skytteren legger geværet på
standplassen, og lar munningen peke mot skivene. Skytteren selv
blir stående på standplassen og vente til alle skyttere har skutt
ferdig.
IX Det er opp til det arrangøren å avgjøre på hvilket av de to
etterfølgende måter man vil gjennomføre anvisningen.
 Anvisning gjennomføres ved at dommeren henter senterskivene
til standplassen. Skytter og dommer kontrollerer sammen
skivene. Ved poengbedømningen er dommerens vurdering
avgjørende og endelig.
 Anvisningen gjennomføres ved at skytteren går til råbukkfiguren
når serien er avsluttet. Skytteren og dommeren kontrollerer
sammen senterskivene (og figur om det ikke er ti skudd i
senterskivene). Ved poengbedømmingen er dommerens
vurdering avgjørende og endelig.
X

Arrangøren påser at det byttes senterskive for hver 5 skytter.

XI

Den som har for mange skudd i sin figur, må stryke de som er
overtallige under forutsetning at av at disse er skutt med et
kaliber der kulehullene skiller seg fra de øvrige.
Om figuren er truffet av ett eller flere skudd for mye i samme
kaliber, strykes det dårligste skudd under forutsetning av at det
mangler tilsvarende antall i en annen figur.
Finnes riktig antall skudd i samtlige andre figurer, skal
overstallige skudd strykes med det beste, nest beste o.s.v.
Arrangøren påser at det finnes tolker med 8 mm flens,
som skal anvendes under hele konkurransen. Også ved
elektronisk anvisning må tolkningen være 8mm.

SIKKERHETSREGLER
PÅ SKYTEBANEN
1. Våpenet skal bæres åpent og tomt for ammunisjon,
brukket våpen eller tilbaketrukket sluttstykke.
2. Hold orden på ammunisjonen.
3. Berør ikke annen skytters utstyr uten hans samtykke.
4. Hold barn borte fra standplass og sikkerhetssone.
5. Lading skal bare skje på anvist standplass, og etter
anvisning av standplassleder.
6. Ladd våpen skal alltid peke i skyteretningen.
7. Når sikkerhetsmerke vises, skal ammunisjon straks
tas ut av våpenet.
8. Bruk hørselsvern.

