Jaktfältskjutning 2019
SKJUTLEDARGENOMGÅNG
Välkommen till jaktfältskjutning!
Vid varje Jaktfältskjutning finns det en skjutledare och tillika säkerhetschef samt
stationschefer. Dessa svara för säkerheten samt att jaktfältskjutningen genomförs på det
sätt som planerat.
Upplägg
Det är fyra till åtta stationer med ett eller flera mål på varje station, skjutställningen varierar
mellan de olika målen, alla mål är inom 120 meter. Varje mål beskjuts med 4 skott. Det
totala antalet skott varierar mellan 28 – 42 (max 50 skott per skjutning). Allt skytte ska ske
med kulvapen laddad med ammunition i den klass som skjutledaren meddelar.
Anmälan
Görs i sekretariatet på tävlingsplatsen. OBS! meddela vilken klass du tillhör. Sista anmälan kl
11:00 eller 12:00. Kolla för respektive jaktfältskjutning.
Klasser
Damklass, juniorklass med stöd t o m 16 år, öppenklass och veteran (f. 1954 eller tidigare).
Lagklass finns, kolla för respektive jaktfältskjutning vad som gäller.
Juniorer med stöd får använda eget eller av arrangören tillhandahållet stöd. Stöd finns på
samtliga stationer. I övrigt enligt samma regelverk som övriga skyttar.
Skiljemål
Varje jaktfältskjutning har ett skiljemål.
Skytte i grupp eller enskilt
Skjutlagschef är skytt nr 1 tillika kontrollant så att markering och protokoll görs och förs rätt.
Varje skjutlag består av 4-6 skyttar. Alt skjuter varje skytt enskilt.
Avståndsmätare
Aktiva avståndsmätare i alla dess former är förbjudna att nyttja.
Rätt att delta
Alla med vapenlicens för aktuellt vapen alt uppsiktsutlåning samt att skytten har färdigheten
att bruka aktuellt vapen har rätt att delta. Det är skjutledaren som tillsammans med
stationscheferna ansvarar för säkerheten samt att skjutningen genomförs på det sätt som
tänkt. Skjutledaren och stationscheferna har rätt att avgöra när någon ej får delta i
skjutningen. Naturligtvis ska detta motiveras.
Prisutdelning
Prisutdelning sker snarast efter sista skjutlags målgång. Priset ska avhämtas vid
prisutdelningen. Om pristagare inte kan närvara vid prisutdelningen ska detta meddelas
skjutledaren samt vem som hämtar priset i pristagarens ställe. Ej avhämtade priser tillfaller
jaktfältskjutningen.

Jaktfältskjutning 2019
Tävlingsjury
Finns vid varje jaktfältskjutning. Se skjutledarens genomgång.
Protest
Protest ska lämnas skriftligen till skjutledaren senast vid sista skjutlags målgång åtföljd av
startavgiften för deltagare i öppenklass.
Skjutledarens genomgång
Vid samtliga Jaktfältskjutningar finns en skriftlig ”Skjutledarens genomgång” anslagen.
Denna ska läsas av alla som deltar och det är var och ens ansvar att ta del av ”Skjutledarens
genomgång”.
Välkommen!
Jägareförbundet Kristianstad-Bromölla Jaktvårdskrets
Skjutledare: Matias Johansson
Jägareförbundet Norra Åsbo Jaktvårdskrets
Skjutledare: Anders Andersson
Jägareförbundet Österlens Jaktvårdskrets
Skjutledare: Peter Nilsson
Brösarps Skytteförening
Skjutledare: Christoffer Strand
Malmö Skyttegille, jaktsektionen
Skjutledare: Carl-Johan Ringdahl
Osby Jaktskytteklubb
Skjutledare: Lennart Tuvesson

