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A. Övergripande allmänna bestämmelser
A1 Mål
För att stärka och öka vänskapen mellan jägarna i de nordiska länderna, arrangeras
årligen i Nordisk Jägersamvirkes (NJS) regi en jaktskyttetävling med hagel- och
kulvapen;
Nordiskt Mästerskap i Jaktskytte (NM)
Oavsett de olika regler som finns i de Nordiska länderna, genomförs NM efter detta
reglemente. NM arrangerades första gången 1987
A2 Arrangör – Tidpunkt
Uppgiften att arrangera NM åvilar Finland, Norge, Danmark och Sverige i nämnd
ordningsföljd. NM skall hållas den första helgen i augusti. På årets mästerskap
tillkännages den efterföljande värdnationen och var mästerskapen skall arrangeras
kommande år. Inkvarteringsmöjligheter tillkännages den 1 maj, och skyttarna skall ha tillgång
till programmet. Programmet skickas till lagledarna via e-post senast 4 veckor före tävlingens
början. Arrangören bör meddela ett halvår på förhand om det skjuts Jägar Sporting eller
Lerduvestig.
A3 Grenar
I. Tävlingen omfattar följande grenar:
Hagelvapen:
1. NJS Nordisk Trap 25 duvor – max 100 poäng - obligatoriskt
2. a) NJS Jägar Sporting 25 duvor – max 100 poäng eller
2.b) NJS Lerduvejaktstig max 100 poäng
Kulvapen:
På NM ingår följande kuldiscipliner:
1. Löpande NJS älg 10 skott – max 100 poäng
2. Stillastående NJS rådjur 10 skott – max 100 poäng
II. NM-tävlingarna skjuts under två dagar. En hagel- och en kulgren per dag.
Rekommendation är att Allmänna klassen skjuter råbocken och trap ena dagen, och
övriga klasser skjuter Jägar Sporting och älg samtidigt, nästa dag så skjuter man tvärtom.
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A4 Upplägg och priser
I.
NM tävlas dels individuellt, dels i lag mellan nationerna.
Högst 40 skyttar får anmälas per land.
20 av 40 platser är reserverade för D, A20 och A60. Varje land bestämmer själv hur
platserna fördelas inom D, A20 och A60.
Klassindelningen är följande:
D
= damklassen
A20
= juniorer under 20 år
A
= Allmän klass
A60
= 60 år fyllda
Juniorskytt är man till och med det år skytten fyller 20 år.
Seniorskytt är man från och med det år skytten fyller 60 år.
De 8 bästa skyttarna inklusive juniorer, damer och seniorer från respektive land utgör
nationslaget.
Samtliga skyttar skall tävla i samtliga grenar.

II.
NJS delar ut medaljer till de tre bästa skyttarna i varje gren, i varje klass plus sammanlagt.
De tio bästa skyttarna sammanlagt skall erhålla premie. NJS delar ut medaljer till de tre bästa
skyttarna i var och en, av de i tävlingen ingående grenarna.
III.
Arrangerande land beställer medaljerna från Danske Jäegerförbundet före utgången av maj
månad.
IV.
NJS uppsätter ett vandringspris till bästa nationslag. Vandringspriset utdelas till segrande
nationslag och är evigt vandrande.
V.
Bästa skytt oberoende av klass premieras med ett hederspris. Omskjutning vid lika resultat
enligt i kraft varande regler. Arrangerande land skaffar priset.
VI.
Tävlingarna arrangeras i enlighet med internationella regler för jaktskyttetävlingar såväl vad
gäller organisation och genomförande, som i fråga om bedömningar angående träffad eller
bommad lerduva, ny lerduva m.m. Detta gäller också poängvalör vid markering av kulskott.
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A5 Omskjutningar och särskiljning
I.
Sammanlagt
Omskjutning avseende de tre första platserna individuellt och i lagtävlingen
skall ske enligt följande:
Löpande älg: 10 skott.
Nordisk Trap: 25 duvor.
Avgörandet sker genom att:
1. Resultatet från älg och trap räknas ihop.
2. I den händelse det fortfarande står lika, så beaktas älgresultatet, står det
fortfarande lika, tillämpas de finska reglerna för älgskytte, nämligen
nummerträffarnas antal (en bom för endera skytten fäller genast avgörandet till
den andras fördel), sen antal tior, antal nior osv.
3. I det fall serierna är helt identiska så skjuts det på nytt.
Vid omskjutning avseende lagtävlingen sker denna mellan de sammanlagt individuellt
bäst placerade skyttarna i respektive lag.

II.
Omskjutning; grenarna.
Omskjutning avseende de tre första platserna i respektive gren skall ske enligt följande:
Nordisk Trap: Enligt reglerna för Nordisk Trap (”sudden death”)
Jägar Sporting: Tävlingsjuryn bestämmer från vilken skjutplats särskjutningen avgörs. För
enkelduvor laddas vapnet med ett (1st) skott. Skyttarna skjuter hela stationen i tur och
ordning, skjutordningen lottas. Totalresultatet för hela stationen avgör. Vid lika resultat
fortsätter man genom att skjuta hela stationen tills skillnad uppstår.
Lerduvejaktstig: Kan de tre bästa skyttarna inte särskiljas genom antalet träff/poäng, sker
omskjutning som ”sudden death” på en av arrangören utvald station/skjutplats.
Vid singelduva laddas vapnet med ett skott.
Löpande älg: 2 skott inga provskott -poängen räknas. Upprepas tills skillnad uppstår.
Stående rådjur: 2 skott (skjutställningen är stående) inga provskott -poängen räknas.
Skjuttiden är 1 minut med laddat vapen. Upprepas tills skillnad uppstår.
Omskjutning kan inte ske genom ställföreträdare. Om en skytt inte infinner sig till
omskjutning placeras han resultatmässigt efter den eller de skyttar som ställt upp till
omskjutning.
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III:
Särskiljning sammanlagt i övrigt
Avgörandet sker genom att:
1. Resultatet från älg och trap räknas ihop
2. I den händelse det fortfarande står lika, beaktas älgresultatet. Om det fortfarande står
lika tillämpas de finska reglerna för älgskytte, nämligen nummerträffarnas antal (en
bom för endera skytten fäller genast avgörandet till den andras fördel) sen antal tior,
nior etc.
3. I de fall serierna är helt identiska så lottas om vem som ryms i laget.
IV.
Särskiljningar grenarna i övrigt
I alla grenar ges utan åtskillnad samma platssiffra vid lika poäng.
V.
Tidpunkt för omskjutningar tillkännages med anslag på resultattavlan.

A6 Säkerhetsbestämmelser
I.
Inte minst mot bakgrund av att tävlingarna arrangeras av NJS, och då deltagarna är en elit
av nordiska jägare och jaktskyttar, förutsätts en helt jägarmässigt korrekt hantering
av vapnen, innebärande fullständig säkerhet.
II.
Brott mot säkerhetsbestämmelserna kan efter juryns avgörande medföra uteslutning från
tävlingen eller annat straff.
III:
Brytvapen skall bäras brutna och slutstycksvapen med tillbakafört slutstycke.
IV.
Det är inte tillåtet att ladda på annan plats än på skjutplatsen och först efter domarens
medgivande. Vapnet skall vid laddning hållas i skjutriktningen.
V.
Provsiktning, blindavfyrning och inskjutning får endast ske på särskilt anvisade platser.
VI.
Skytt får inte vända sig om på skjutplatsen om inte vapnet är öppnat och patronerna
avlägsnade.
VII.
Även vid avbrott i skjutningen och vid byte av skjutplats eller skjutställning skall vapnet
öppnas och patronerna avlägsnas.
VIII.
Både hörselskydd och skytteglasögon/glasögon är obligatoriska i hagelskytte. I kulskytte är
hörselskydd obligatoriska och skytteglasögon/glasögon rekommenderas.
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A7 Vapen och ammunitionsfel
I.
Vid klick eller annat tekniskt fel skall skytten omedelbart påkalla
domarens uppmärksamhet genom att anmäla ”funktionsfel”. Vad gäller ”funktionsfel” vid
skjutning mot stillastående rådjur 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 vidta några åtgärder – på någon anordning
framför sig bör skytten begagna sig av denna möjlighet.
Domaren skall avbryta skjutningen och kontrollera skyttens vapen.
Vid klick eller annat funktionsfel under skjutning mot stillastående rådjur skall skytten i första
hand själv söka avhjälpa felet. Lyckas inte detta skall skytten påkalla domarens
uppmärksamhet och anmäla att serien inte kan fullföljas.
II.
Är anledningen till att skytten inte kunnat avlossa skottet självförvållad, anses det som om
skottet avlossats med bom som resultat.
Självförvållade anledningar:
a. Skytten har inte på sätt som ovan angivits anmält funktionsfel – har öppnat vapnet – har
rört säkringen.
b. Vapnet är säkrat.
c. Vapnet är oladdat.
d. Vapnet är laddat med felaktig ammunition.
III.
Är anledningen till att skytten inte kunnat lossa skottet inte självförvållad – skytten kan
inte anses ha begått något fel- har skytten rätt att skjuta skottet och tillgodoräkna sig
resultatet.
Detta förfarande är dock endast tillåtet vid tre tillfällen i varje hagelgren och vid ett
tillfälle i varje kulgren. Vid upprepade felaktigheter utöver tre, respektive en, döms 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 antas vara vållat av skytten och som skytten inte kunde ha
förutsett och avhjälpt före skjutningens början.
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IV.
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 med kula anmälts och sedermera konstaterats
vapenfel enligt punkt IIIc, vilket förhindrat skytten att lossa samtliga tio skott.
A8 Klädsel
I.
Klädseln under tävlingarna skall vara jägarmässig.
II.
Det är inte tillåtet att använda särskilda skyttejackor/skyttebyxor/skytteoveraller eller någon
form av handske eller armbågsskydd.
Det är dock tillåtet att använda handskar i alla hagelgrenar.
Tvistemål angående klädseln avgörs av juryn.
A9 Vapenremmar
Vapen får inte har rem på skjutplatsen
A10 Ordningsregler
I.
Varje deltagare skall vara fullt insatt i föreliggande regler för
”NJS mästerskap i jaktskytte”.
II.
Det är vidare varje deltagares skyldighet att känna till och följa de
generella bestämmelserna för jaktskyttetävlingar med hagel – och kulvapen samt att uppträda på
ett helt korrekt sätt såväl enligt dessa regler som enligt de speciella regler som gäller för NM.
III.
Domares beslut får inte kritiseras på skjutbanan. Överträdelse av denna bestämmelse kan efter
juryns avgörande medföra uteslutning från tävlingen eller annat straff.
IV.
Om en skytt inte följer reglementet, försenar skjutningen eller
uppträder på ett osportsligt sätt, skall skytten varnas av domaren.
Efter tre varningar i samma serie är skytten diskvalificerad. Andra eventuellt uppnådda
grenresultat skall annulleras.
För grövre förseelser – även enstaka – kan skytten även i annat fall efter juryns avgörande
uteslutas från tävlingen eller tilldelas annat straff.
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A11 Protester
I.
Över domares beslut – utom vad avser träff, bom
eller felaktig lerduva – kan skytten protestera hos juryn.
II.
Protest skall ges skriftligt, dock senast 30 minuter efter det att skjutlaget har avslutat sin
serie. Protestavgiften är 20 euro, avgiften fås tillbaka ifall protesten godkänns.
A12 Jury: Sammansättning och arbetsuppgifter
I.
För tävlingarna skall utses en jury bestående av sex medlemmar bestående av:
- Två från arrangerande land, varav en skall vara juryns ordförande.
- En från vart och ett av de övriga länderna
- Skyttarnas representant i juryn väljes från föregående års arrangörsland.
Jurymedlem skall ha erfarenhet avseende tävlingsskytte med hagel- och kulvapen.
Juryns ordförande har 2 röster.
Jurymöte hålls efter första träningsdagen. Arrangören ska arrangera träning två dagar på
samliga banor, minst kl. 12 – 18.
II.
Minst tre jurymedlemmar skall finnas tillgängliga vid banorna under tävlingen.
III.
Juryns uppgift är bland annat:









att innan skjutningarna påbörjas kontrollera att banorna är reglementsenliga,
att ”provskjuta” lerduvejaktstigen,
att under skjutningen kontrollera att reglerna följs,
att genom stickprov eller på annat lämpligt sätt särskilt kontrollera att reglerna
angående vapen och ammunition efterlevs,
att i samråd med domarna besluta i frågor angående tekniska fel eller andra störningar i
tävlingarna,
att behandla protester,
att besluta om straff för skyttar som uppträtt på ett osportsligt sätt,
att besluta om diskvalifikation eller annat straff för skytt som åsidosatt
säkerhetsbestämmelserna eller uppträtt på ett inte acceptabelt sätt med vapen.

IV:
Juryns beslut är slutgiltiga och kan inte överklagas.
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A13 Träningsskjutning och inskjutningsmöjligheter
I.
Två dagar före tävlingen skall arrangören erbjuda träningsmöjligheter på alla de grenar
som NM innehåller det aktuella året. Banorna för träning måste vara godkända av den
arrangerande nationens Jägerförbund. Priserna för träningsserierna är 5 € för hagelgrenarna
och 3 € för kula. Priserna justeras vid behov (priset på lerduvor mm.).
Priset på ammunition bör vara i förhållande till aktuella ammunitionspriser i arrangörslandet.
Träningarna skall ordnas så att alla nationer får samma träningsmöjligheter. Under onsdagen
tränas enligt tidigare tillämpning, alltså det ska finnas en träningslista vid skjutplatsen där
tävlande kan skriva sitt tävlingsnummer och namn. En lista sätts upp för varje gren intill
banorna. Där skrivs både namn och nummer upp. Skytt får bara anteckna sig en gång. När
träningsserien är skjuten får denne skriva upp sig igen. Är skytten inte på plats stryks denne
och får då anteckna sig igen sist på listan. Skytt från nästa skjutlag flyttas upp till ledig plats.
Andra träningsdagen tilldelas nationerna egen träningstid om minst 2½ h för varje delgren
(utifall att det är möjligt så kan tiden / nation förlängas), och träningarna genomförs så att
arrangerande land inleder träningen på Jägar Sporting. Cirkulationsordningen är följande:
Jägar Sporting, Älg, Trap, Råbock.
Ländernas inbördes ”ordning” är:
Norge, Danmark, Sverige, Finland.
Exempel:
När Norge är arrangörsland så börjar NOR på Jägar Sporting, DEN på Råbocken, SWE på
Trap och FIN på Älgen. Därefter flyttar NOR till älgen, DEN till Jägar Sporting osv.
II.
Inskjutningsmöjligheter för kulvapen skall finnas och vara tillgängliga för deltagarna under två
dagar före tävlingen, samt under de två tävlingsdagarna.
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B. Regler för NJS Jaktskyttetävlingar med hagelvapen
I.
a.
b.
c.
d.

Alla typer av hagelgevär får användas
Största tillåtna kaliber är 12.
Det är inte tillåtet att byta vapen under pågående grenar/ serie.
Hageldiameter och största tillåtna hagelvikt – max Ø 2,5 millimeter (+ 0,1 mm)
och max laddning 24 gram (+ 0,5 gram).
e. Haglen får inte innehålla någon form av bly.
f. Spårljuspatroner och svartkrutspatroner får inte användas.
g. Cutts Compensator får inte användas som styr krutgaserna åt sidan
II.
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.
III.
Om en skytt är oenig med domaren vid bedömning av ett skott skall skytten räcka upp handen
och anmäla ”protest”. Domaren skall avbryta skjutningen och i förekommande fall efter
kontakt med sidodomaren fastställa eller justera sitt tidigare beslut.
Domarens slutgiltiga beslut vad avser träff, bom eller felaktig lerduva kan inte föras vidare till
juryn.
IV.
För varje regelmässigt träffad lerduva erhålls 4 poäng.
V.
Markeringstavla är obligatorisk vid Nordisk Trap och Jägar Sporting.
VI
Det åligger skytten att infinna sig på aktuell skjutstation 10 minuter före utsatt tid. Skytten
skall vara försedd med all nödvändig utrustning och färdig att börja skjuta.

B2 Nordisk Trap, 25 duvor
I.
Tävlingen skjuts enligt Norges regler för Nordisk Trap förutom nedanstående i B2 II-III
Norsk version av reglementet finns på
http://www.skyting.no/wp-content/uploads/2015/10/Nordisk-Trap-Regler-2013.pdf
II.
Oavsett vad som står i reglementet, skjuts NM i serie om 25 duvor och vapnet får laddas med
2 patroner. Kastlängden skall vara 50 m +/- 1 m. Vid särskjutning laddas vapnet med 1
patron.
III.
Arrangören ansvarar för att det finns 1 huvuddomare och minst 2 sidodomare.
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IV.
Ifall skytten bommar med första skottet och andra skottet inte går att avlossa på grund av
vapenstörning eller klick döms "Ny duva - bom i första". Skytten skall då skjuta bom med
första skottet och sen försöka träffa duvan med andra skottet. Ifall första skottet träffar döms
"Bom".
B3 Jägar Sporting, 25 duvor
I.
Reglerna för Jägar Sporting enligt nedanstående. Arrangeras serien helt eller delvis på skeeteller trapbana bör uppläggningen vara sådan att serien inte omfattar skjutning mot ”ordinarie”
duvor från ”ordinarie” plattor.
II.
Serien omfattar 25 duvor. Tränings- och tävlingserie måste vara den samma. Banans
svårighetsgrad bör vara ”medium”. Alla skjutplatser avslutas med skottdoublé. Totalt fem
skjutplatser, skytt skjuter 5 duvor från varje plats. Man skjuter tre singelduvor och en skottdoublé
från varje skjutplats. När dubblérna skjuts ska skyttens första duva vara samma som föregående
skytts sista duva. Skytt nr 1 i skjutlaget börjar alltid efter byte av skjutplats.
Vid enkelduvor får två skott användas. 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.
III.
Arrangören ansvarar för att det finns 1 huvuddomare och minst 2 sidodomare.
IV.
Skyttet skall arrangeras så att skjutavstånden inte skall behöva överstiga 25 m. Vid raka eller
sneda frånskott innebär detta att en normalsnabb skytt skall hinna skjuta innan duvan/duvorna
kommit ut på 25 m avstånd.
Kastområdet avgränsas av en rektangulär zon där duvan i lugnt väder måste passera, vilken är 40
m bred och 25 meter djup. Hörnen utmärks. Duvornas flygriktning är valfritt och sätts av
arrangören och kan vara stigande, fallande, frångående, inkommande, rakt uppgående, kaniner,
etc.
Det måste vara möjligt att skjuta två skott på varje individuell duva från var och en av de 5
platserna utan att det på något sätt utgör en säkerhetsrisk.
V.
Det ska vara 6-8 kastare som används. Kastarna ges bokstäver (A, B, C, D, etc.) eller nummer (1,
2, 3, 4, etc.) från vänster till höger. På varje skjutplats finns ett anslag om från vilka kastare och i
vilken ordning duvorna kommer.
VI.
Duvorna kastas som enkelduvor och skottdoubléer, stationerna skall avslutas med en
skottdubblé.
Duvan kan utlösas manuellt, med fjärrkontroll eller via akustisk utlösningssystem.
För manuella och fjärrsystem utlöses duvan 0 - 3 sekunder efter det att skytten kallat på
duvan.
När akustiska system används, måste duvan att släppas inom 0,5 sekunder från skytten kallar
duva.
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VII.
Färdigställning är stående med båda fötterna inom skjutstationens gränser. Färdigställning är
fri men ”färdigt anlägg” är inte godkänt. Vapen får endast laddas på skjutplats då skytt står i
tur att skjuta.
Efter att skjutledaren har gett klartecken att påbörja serien är det inte längre tillåtet att göra
provanläggningar.
Förflyttning mellan stationer och/eller skjutplatser ska ske med brutna vapen och
tomma patronlägen. Halvautomat- eller pumpvapen skall vara plundrade och öppna.
VIII.
De 5 skjutplatsernas storlek ska vara 1 m x 1 m. De placeras i mitten av ”skjutområdet” på rak
linje och 3 m till 5 m i mellan skjutplatserna, på 5 m till 8 m avstånd från "boxen" mätt från
mitten av skjutplatserna.
De fem skjutstationerna ska vara placerade så att alla duvor kan beskjutas utan
fara för skyttar på andra platser eller åskådare. Stationerna skall vara utrustade med
avskärmning, så att duvor bakifrån endast kan följas med vapnet och skjutas när de
har passerat framkanten på skjutplatserna.
IX.
Regelrätt duva är varje hel duva som skytten har kallat på och som har kastats enligt
detta reglemente.
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 eventuell 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.

X.
Beslut om ”ny duva” är alltid domarens ansvar. Domaren ensam ska också 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.
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”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.

En ”ny duva” får kastas oavsett om skytten skjutit eller ej om duvans/duvornas banor högst
avsevärt avvikit från avsedd kastbana.
XI.
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.



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 ska 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, ska det dömas ”ny dubblé - bom i första”.



Om ett skott i en dubblé är träff och skytten inte kan skjuta det andra på grund av
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vapen- eller ammunitionsfel, ska det dömas ”ny dubblé - träff i första”.


Om skytten inte skjuter på en regelrätt dubblé utan påtaglig anledning ska båda
duvorna förklaras bommade.



Om skytten inte skjuter på den ena duvan i en dubblé utan påtaglig anledning ska
resultatet av skottet räknas och det andra förklaras bom.



Om båda skotten avlossas samtidigt och en av duvorna träffas ska det dömas ”ny
dubblé - träff i första”. Om båda skotten avlossas samtidigt och ingen av duvorna
träffas ska 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 ska
vidare hänskjuta frågan till juryn för avgörande.



Om vapenfel inte kan konstateras och skytten medges fortsätta tävlingen men om
problemet återkommer ska det fjärde gången och därefter inte dömas ny dubblé. Det
med de båda samtidigt avlossade skotten uppnådda resultatet skall då gälla.

C Regler för NJS Jaktskyttetävlingar med kulvapen
C1 Generellt
I.
Vapen, ammunition, riktmedel, m.m.
a. Samtliga kulvapen avsedda för jakt får användas.
b. Kalibern skall vara:
till älg minst 6,5 mm.
till rådjur minst kal. 222.
Ammunitionen måsta ha centraltändning.
c. Vapnets vägs komplett med alla delar på plats och med tomt magasin. Vikten får inte
överstiga 5500 g. Ljuddämpare är tillåten. Vapnets piplängd maximalt 1000 mm från
det icke uppspända låset till pipans mynning. Längden inkluderar eventuell
tilläggsutrustning.
d. På råbocken är rekylbroms förbjuden, på älgen är rekylbroms tillåten. ”Mirageband”
får användas, pipförlängningar är tillåtna så länge vapnet håller måtten enligt
bestämmelserna.
e. Av hänsyn till säkerheten måste trycket hålla en minimibelastning av 1000 g –
snälltryck får inte användas.
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f. Alla typer av ammunition är tillåtna med undantag av spårljus och explosiva kulor.
g. Kikarsiktets förstorningsgrad är fri.

C2 Löpande älg, 10 skott
I.
Mål
Älgfigur i naturlig storlek skall användas. Man använder den respektive värdnationens älgfigur
det pågående året.
a. Träffområdet/Ringarna utgörs av Svenska Sportskytteförbundets 10 ringade
centerparti (ringskiva), om det inte existerar egen 10 ringad centerparti (ringskiva) för den
respektive värdnationens älgfigur.
b. Vid tävlingarna ges följande poäng: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Om det används elektronisk markering, måste arrangören se till, att tillverkarens anvisningar
följs och är kalibrerad enligt manualen. Juryn godkänner anläggningen vid sitt första möte.
II.
Skjutavståndet skall vara 80 – 100 m.
III.
Serien omfattar 10 enkelskott – fem mot vänstergående och fem
mot högergående figur. Figurerna växlar regelbundet. En skytt skjuter i taget.
IV.
Öppningen – den sträcka inom vilken figuren kan beskjutas, skall vara 23 m.
V.
Figuren skall passera öppningen på 4,5 sekunder + -0,5 sekund.
VI.
Ställningen är stående utan stöd.
VII.
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.
VIII.
När skytten är färdig att skjuta anmäler han ”klar”.
Domaren startar då omedelbart loppet. Anläggning får ske så snart någon del av figuren blir
synlig. Följande lopp startar omedelbart när skytten intar färdigställning, eller senast 10 sek
efter markering.
IX.. Första skytten på morgonen eller efter varje paus eller avbrott i skjutningen av mer än fem
minuters varaktighet har skytten rätt till fyra provlopp. Domaren skall i sådant fall
kommendera ”fyra provlopp”.
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X.
Skytten har rätt till två provskott, vilka markeras.
XI.
Efter provskotten skall, om skytten så begär, ges rimlig tid för att justera riktmedlen.
XII.
Skytten startar serien genom att anmäla ”klar” – se punkt IX
Markering sker efter varje lopp.
XIII.
Om skytten inte avlossar skott mot figuren under ett ordinarie lopp och anledningen inte kan
hänföras till vapen eller ammunitionsfel enligt punkt A7, I och II anses som om skottet lossats med
bom som resultat.
XIV.
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 skytten begära att loppet annulleras. Detta måste dock ske innan skottet
markerats.
Om domaren inte finner skyttens åtgärd att stoppa skjutningen berättigad, accepteras inte eventuell
begäran om att loppet skall annulleras och domaren ger order om skjutningens fortsättande. Skytten
bestraffas med två poängs avdrag.
XV.
Anser domaren att skytten dröjer onödigt länge innan dess han anmäler ”klar”, kommenderar
domaren ”10 sekunder”. Efter 10 sekunder startar domaren målet även om skytten inte anmält klar.
XVI.
Markering kan ske elektroniskt, med markörspade eller på annat sätt.
Arrangören ser till att det finns tolkar i olika kalibrar med 8 mm markerat som skall användas under
tävlingen. Även vid elektronisk markering måste tolkningen vara 8 mm.
XVII.
Ifall elektronisk markering används bör skärmen placeras framför eller på nåndera sidan om
skytten, så skytten kan se markeringen utan att behöva flytta fötterna.

C 3 Stillastående rådjur, 10 skott
I.
Mål
a. Danmarks Jägareförbunds råbocksfigur i naturlig storlek skall användas.
b. Ringarna utgörs av cirklar med 10, 15 och 20 cm utvändig diameter.
c. Poängvärden är 10, 9, och 8.
II.
Skjutavståndet skall vara 75 – 110 m.

16

III.
Skjuttiden är 5 + 3 + 2 minuter.
IV.
Serien omfattar 10 skott i följande skjutställningar och i angiven ordning:
a. 5 skott liggande. (hög liggande ställning med grepp om framstocken) Underarm och
kolv måste vara fri från underlaget).
b. 3 skott knästående/sittande
c. 2 skott stående.
d. Till de 5 skotten liggande, har skytten 5 minuters skjuttid. Till de 3 skotten
knästående/sittande har skytten 3 minuters skjuttid. Till de 2 skotten stående
har skytten 2 minuters skjuttid. 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.
e. Skjutkäpp – motsvarande – får inte användas.
f. I 60 års klassen är det tillåtet att skjuta från en ”högre” skjutställning.
V.
Provskott är inte tillåtet. I de fall elektronisk markering används, tillåts dock två skott från
valfri skjutställning där även stöd får användas.
VI.
Skjutbanan kan vara inrättad enligt följande:
Det skall vara minst två meters avstånd mellan skjutplatserna.
a. Figuren, som skall beskjutas från respektive skjutplats, skall vara placerad rakt
framför skjutplatsen.
b. Skjutplats och figur skall vara försedda med identiska nummer.
c. Numret på figuren skall vara av sådan storlek att det kan ses från skjutplatsen med
blotta ögat.
d. Arrangören ordnar skjutningen så att två figurer kan beskjutas. En avsedd för de 5
skotten liggande, och en för de 5 skotten stående/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 figur
(centerpartier) efter de fem skotten liggande. Dessa centerpartier skall på baksidan
vara försett med skyttens namn och deltagarnummer.
e. Elektronisk markering är tillåten. Efter avslutad tävlingsserie erhålls utskrift av resultat.
Om det användes elektronisk markering, måste arrangören se till, att tillverkarens
användningsföreskrifter följs och kalibreras enligt manualen. Juryn godkänner
anläggningen vid sitt första möte.
VII.
När samtliga skyttar i skjutlaget intagit sina respektive platser och
anmält att de är klara beordrar domaren:
Liggande skjutställning, 5 skott – 5 minuter
”Gör er klara för 5 skott tävlingsserie liggande.
Ladda. Är skyttarna klara?
Ljudsignal.
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När skjuttiden upphör användes en 5 sek lång ljudsignal. Man får skjuta under
ljudsignalen.
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
”Gör er klara för 3 skott tävlingsserie knästående/sittande.
Ladda. Är skyttarna klara?
Ljudsignal.
När skjuttiden upphör användes en 5 sek lång ljudsignal. Man får skjuta under
ljudsignalen.
När samtliga skyttar i skjutlaget har intagit sina nya skjutställningar och anmält att de är klara
beordrar domaren.
Stående skjutställning, 2 skott – 2 minuter
”Gör er klara för 2 skott tävlingsserie stående.
Ladda. Är skyttarna klara?
Ljudsignal.
När skjuttiden upphör användes en 5 sek lång ljudsignal. Man får skjuta under
ljudsignalen.
”Serien är slut – vapenkontroll”
VIII.
När den enskilde skytten har fullföljt sin serie skall domaren
kontrollera att vapnet är tomt. Skytten lägger geväret på skjutplatsen, och låter mynningen
peka mot måltavlorna, själv stående på skjutplatsen avvaktande fram till att samtliga skyttar i
laget har avslutat serien.
IX.
Det är upp till det arrangerande landet att få avgöra på vilket av de 2 sätten man vill
genomföra markeringen.


Markeringen genomförs genom att domaren hämtar centerpartierna till skjutplatsen.
Skytt och domare kontrollerar tillsammans centerpartierna. Vid poängbedömningen
är domarens avgörande enhälligt.



Markering genomförs genom att skytten går till råbocksfigur, när serien avslutats.
Skytten och domaren kontrollerar tillsammans centerpartierna (och figur om det inte
finns 10 skott i centerpartierna). Vid poängbedömningen är domarens avgörande
enhälligt.

X.
Arrangören ser till att centerpartiet byts för varje skytt.
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XI.
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 samme kaliber i en
annan figur.
Finns rätt antal skott i samtliga övriga figurer skall övertalliga skott räknas bort med början på
det/de bästa.
Arrangören ser till att det finns tolkar i olika kalibrar med 8 mm. markerat som ska användas
under tävlingen. Även vid elektronisk markering måste tolkningen vara 8 mm.

Nordisk Jegersamvirkes (NJS) Mästerskap i Jaktskytte
Jaktskytte (NM) – tekniska och administrativa
rutiner.
1. NM är ett sätt för nordiska jaktskyttar att träffas och utbyta erfarenheter. Denna
sidofunktion är väl så viktig som de egentliga tävlingarna.
Mot bakgrund av detta skall arrangerande land arrangera en fest till
självkostnadspris.
2. Respektive land bör eftersträva att få en geografisk spridning av deltagarna vid NMtävlingarna.
3. Arrangerande land står för samtliga utgifter vad gäller skjutbanor, material, domare, m.m.
4. Respektive land står för sina kostnader vad avser skyttarnas, lagledarens och
jurymedlemmens/ars resor, uppehåll, m.m.
Respektive land avgör i förekommande fall hur utgifterna skall fördelas mellan
de organisationer i landet som ingår i NJS.
Respektive land beslutar hur stor del av kostnaderna skyttarna själva betalar.
5. Arrangerande land skall ha tecknat nödvändiga försäkringar samt en
ansvarighetsförsäkring för person – och sakskada.
6. Arrangerande land skall ombesörja att erforderligt antal domare och övriga
funktionärer är vidtalade och finns tillgängliga vid tävlingarna.
7. Arrangerande land skall tillse att domare och övriga funktionärer är väl insatta i sina
arbetsuppgifter. De skall ha mycket god kunskap såväl om de generella reglerna
för jaktskyttetävlingar med hagel – och kulvapen, som om de särskilda regler som
gäller för NM enligt ”Regler för Nordisk Jegersamvirkes mästerskap i jaktskytte”
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8. En av domarnas/skjutledarnas väsentligaste uppgifter är att kontrollera att
gällande säkerhetsbestämmelser iakttas och att erforderliga säkerhetsarrangemang –
avspärrningar, m.m. är vidtagna samt hålls i funktion under tävlingen.
Vidare skall domare/skjutledare bl. a. kontrollera och tillse:
-Att bestämmelserna för vapen, ammunition, skjutningarnas genomförande samt
ordningsreglerna iakttas.
-Att skjutningarna kan genomföras i lugn och ro utan störningar av andra skyttar eller
åskådare
-Att aktuella skjuttider iakttas, samt
-Att skyttarna inte använder fler skott än vad som är tillåtet.
9. Lerduvejaktstig - svårighetsgraden skall vara normal
Stationerna får inte vara upplagda så att det är en tillfällighet om skytten upptäcker
målet/en.
Med hänsyn till risken för missuppfattningar skall skriftliga bestämmelser angående jaktstigen
ges vid starten. Där skall också, de vid jaktstigen förekommande, målen finnas uppsatta.
Någon allmän information eller visning av figurer skall inte förekomma på stationerna.

Dessa regler har reviderats hösten 2016 och träder i kraft 1 januari 2017.
Reglerna revideras vart 4 år. Nästa gång 2020.
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