FM Jagtfeltskydning søndag 16. september 2018
Velkommen til FM i Jagtfeltskydning 2018 på Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej 1,
Ulfborg. Der deltager 231 skytter fordelt på følgende klasser.
Mesterklassen 55 skytter – med finaleskydning for de 10 bedste.
Jægerklassen 116 skytter
Veteranklasse 43 skytter
Dameklassen 12 skytter
Uden for konkurrence 5 skytter (indtil videre).
Selve skydningen afvikles på Terræn 1 for Jægerklassen, og på Terræn 2 Mester, Dame
og Veteranklassen. På begge terræner er der 6 stationer.
Der skal afgives i alt 48 skud på begge baner og det maksimalt opnålige antal point
er 440.
• Det er enhver skyttes pligt at kende de regler der skydes efter.
• For ikke at blive forsinket sidst på dagen af eventuelle opståede problemer, har
skydeudvalget valgt at lade skydningen starte kl. 08.00, og samtlige skytter, bedes
venligst hjælpe til med at holde tidsplanen.
• Der skydes på 5 mandshold. Du skal møde til våbenkontrol og udlevering af
skydekort i sekretariatet senest 30 min. før din skydetid. Husk gyldigt jagttegn og
våbentilladelse. Mødetidspunkt på første station, er det tidspunkt der fremgår af
katalog. Der er åbent for våbenkontrol fra kl. 07.00
• Hjortebanen og grisebanen vil i år indgå som en station i forbindelse med
mesterskabet.
• Der vil dagen igennem være mulighed for at aflægge diverse prøver, samt
indskydning.

Ulfborg Skyttecenter: Tlf. nr. 97 49 19 15
Stævneleder: Danmarks Jægerforbund.
Skydeleder: Per Henriksen. Tlf. 22 17 36 53
Sekretariat: Nicholai Vigger Knudsen. Tlf. 20 46 15 52

Obligatorisk Elgprøve og Griseskydning
Lørdag d. 15/9 i tidsrummet fra kl. 13.00 til kl. 17.00 på Hjortebanen.
Pris 50.00 kr. Ekstra serier 20.00 kr. Pr. stk.
Skydning på grisebanen Pris 20.00 kr. pr. Serie
Der udstedes svensk elgskyttebevis, og elgmærke kan købes. Pris 100 kr.
Bjørneprøven og Indskydning
Søndag d. 16/9 fra kl. 08.00 til kl. 13.00 vil der blive mulighed for at aflægge den
svenske bjørneprøve.
Pris 50.00 kr.
Tysk skydeprøve
Prøvebevis kan udstedes ved gennemført mesterskabsskydning i sekretariatet pris
25 kr.

Vigtig information
Der er udlagt hjælpemidler på alle stationer, som passer til skydestillingen på den enkelte station.
Der kan være skytter som har fået dispensation til at anvende egne medbragte hjælpemidler,
dette vil være markeret ved skyttens navn på skydekortet.

Generelt for alle stationer:
Ved berørt streg, gives højeste pointværdi
Læs altid instruksen der er ophængt på den pågældende station.
NB! Skydekort, orienteringskort og katalog udleveres til holdet i forbindelse med våbenkontrol.
Afgang sker holdvis udenfor sekretariatet til station 1.
Procedure for mesterskabsskydningens afvikling på standpladserne.

Kommandoer

Reaktioner

GODDAG – VELKOMMEN – HAR I LÆST
INFORMATIONEN?
HAR I SPØRGSMÅL?
I MÅ INDTAGE JERES PLADSER

I MÅ INDTAGE OG AFPRØVE
SKYDESTILLINGEN OG SÆTTE XANTAL PATRONER I PATRONHOLDEREN

ER DER NOGEN DER IKKE ER KLAR?
Ved skydetid på 180 sek.:
DER MÅ LADES OG SKYDES.
Ved tidsskydning:
JEG MELDER KLAR OM 5 SEK.
KLAR <--

3 SEK.

--> SKYD

HOLD <--

3 SEK.

--> INDE

AFLAD – KLAR TIL KONTOROL

MARKERING

FORTSAT GOD TUR

Skytterne rykker frem til
skydelinjen, og indtager den
plads, der svarer til nummeret
på skydekortet.
Skytterne afprøver
skydestillingen. Her er man
opmærksom på, om det er
mesterskytter eller andre med
hensyn til hjælpemidler.
Skytterne skal være på linje.
Skytterne lader og skyder til
begge mål.
Skytterne sidder klar, alle
patroner står stadig i
patronholderen.
Ved kommandoen ”skyd” lades og
skydes.
Skydningen stoppes.
Skytterne aflader, og holder
våbnet parat til kontrol.
Skytterne stopper 2 m. før
skiverne, og kontrollere deres
resultat sammen med
banekommandøren, + kvittere.
Banekommandøren kontrollere, at
alle plastre er påsat inden
skiverne forlades.
Holdet går videre til næste
station.

