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GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER FOR
ALLE HAGLDISCIPLINER.
Regler for:
JAGTSKYDNING
JÆGERSPORTING
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Generelle konkurrencebetingelser for alle hagldiscipliner
Indledning
Disse generelle konkurrencebetingelser giver retningslinjer og regler for, hvorledes alle
implicerede parter skal forholde sig i forbindelse med mesterskaber og andre skydninger
arrangeret af Danmarks Jægerforbund.
Generelt
Alle skytter, holdledere og officials skal være fortrolig med reglerne for den disciplin, hvori de
deltager, herunder “Generelle konkurrencebetingelser”, og skal sikre, at disse regler overholdes.
Ved alle flugtskydningsstævner, skal dommere og skytter anvende høreværn, samt briller.
Sikkerhed
Skytternes, officials og tilskuernes sikkerhed kræver uafbrudt og omhyggelig opmærksomhed
ved håndtering af våben og forsigtighed ved færdsel på banen. Det er påkrævet at alle udviser
den fornødne selvdisciplin. Hvor sådan selvdisciplin ikke er til stede, er det officials pligt at påse
at disciplinen håndhæves, og det er skytternes og holdledernes pligt at hjælpe med til en sådan
håndhævelse.
Et jurymedlem, stævnelederen eller en dommer kan, af hensyn til sikkerheden, til enhver tid
standse skydningen. Skytter og holdledere skal øjeblikkeligt informere dommere eller
jurymedlemmer om enhver situation, der kan være farlig, eller som kan medføre en ulykke.
Ingen, med undtagelse af dommere og jurymedlemmer, må berøre en skyttes udstyr, inkl.
geværet, uden dennes tilladelse. Dersom en dommer eller et jurymedlem ønsker at undersøge
en skyttes udstyr, skal det ske i dennes overværelse og med kendskab til undersøgelsen.
Af hensyn til sikkerheden skal alle geværer altid håndteres med største forsigtighed. Geværer
må kun lades på standpladsen. Efter sidste skud skal skytten, før han forlader standpladsen,
sikre sig, at der ikke er patroner i kammer eller magasin. Sigteøvelser er tilladt men
udelukkende én gang på hver standplads før klarmelding til første due i Jagtskydning.
I jagtskydning, ved såvel individuelle som holdskydninger, kan/må skytten på standpladsen
modtage hjælp (dog ikke decideret instruktion) fra én af skytten udpeget hjælper. Skytten skal
før han betræder standpladsen over for dommeren tilkendegive, at han ønsker hjælp, og
hjælperen skal placere sig bedst muligt, så dommeren ikke hindres unødigt i korrekte
afgørelser.
Alle personer i umiddelbar nærhed af standpladserne tilskyndes til at bære høreværn, samt
briller.
Skytter som ikke har gyldigt jagttegn eller våbenpåtegning, skal ledsages af en
flugtskydningsinstruktør under hele skydningen.
Juryens pligter og arbejdsområde:
Inden konkurrencen:


Kontrollere, at baner og organisation af konkurrencen er i overensstemmelse med
reglerne.

Under konkurrencen:




Føre tilsyn med konkurrencen.
Sikre korrekt overholdelse af skyderegler og at træffe beslutninger i alle tilfælde, der ikke
er taget højde for i disse regler.
Når som helst undersøge skytternes ammunition, geværer og øvrige udstyr på
skydebanen.
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Træffe individuelle beslutninger i overensstemmelse med hensigten med, og ånden i
jagtskydningsreglerne og bestemmelser.
Træffe afgørelser i sager vedrørende straffe og sanktioner med konkurrencedeltagere,
der overtræder reglerne, og som opfører sig usportsligt.
Behandle alle protester som afgives i overensstemmelse med bestemmelser og regler.

Stævnelederens pligter og arbejdsområde:
Stævnelederen udpeges af stævnearrangøren. Han er ansvarlig for alle tekniske og praktiske
spørgsmål vedrørende forberedelse af og korrekt afvikling af en konkurrence, herunder:





Give retningslinjer for, og at overvåge klargøringen af skydebanerne i henhold til de
tekniske og sikkerhedsmæssige forskrifter.
Træffe beslutninger, med juryens accept, vedrørende ændring af: Tidspunkter, baner, og
afbrydelser af skydningen på en given bane/standplads, af sikkerhedsmæssige eller
andre grunde.
Give vejledning og information til skytter, dommere og hjælpedommere/trykkere om
retningslinjer vedrørende organiseringen og procedurer i konkurrencen.
Udarbejde mødeskema og banetildeling for dommere og hjælpedommere/trykkere.

Dommerens pligter og arbejdsområde
Skydningen skal ledes af en dommer med omfattende erfaring i lerdueskydning og et indgående
kendskab til regler og haglgeværer. Hans hovedopgaver er:







Træffe øjeblikkelig afgørelse angående “ramt” eller “tabt” due, ny due osv. Og han skal
give tydeligt signal ved alle tabte duer.
Dommeren skal altid selv træffe den endelige afgørelse vedrørende “ramt”, “tabt” eller
“ny due”. I tvivlstilfælde kan dommeren rådføre sig med en eventuelt udpeget
hjælpedommer/trykker, før denne træffer sin afgørelse.
Dommerens afgørelse kan appelleres i sager vedrørende fortolkning og anvendelse af
reglerne. Dommerens afgørelse er endelig, og ingen appeller tillades i sager vedrørende
“ramt”, “tabt” eller ukorrekt due.
Dommeren og eventuelt udpegede hjælpedommere/trykkere er, under juryens kontrol,
ansvarlige for overholdelse af sikkerhedsreglerne og for den korrekte gennemførelse af
konkurrencen.
Informere, hver enkelt skytte om antal træffere/skud, før skytten forlader standpladsen.
Træffe afgørelse angående ubrugelige geværer eller funktionsfejl.

Ved klikkere, hvor dommeren bliver involveret, bør dommeren påse, at der går mindst 10
sekunder, inden geværet åbnes.
Påse at skriveren, efter sammentælling af sidens resultat, sætter sin autograf ved resultatet.
Tillæg til dommerens pligter og arbejdsområde for Jagtskydning.
Påse at trykkeren er så tæt på skytten som muligt, uden at det generer skytten unødigt.
Disciplinære foranstaltninger
Usportslig optræden eller bevidst forsøg på at omgå ånden i disse regler kan medføre en
advarsel, en straf, eller udelukkelse fra konkurrencen, på grundlag af juryens beslutning.
Protester
Det er tilladt en skytte/holdleder at protestere mod en dommerkendelse eller mod en
ureglementeret hændelse på banen.
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Mundtlige protester skal på banen straks tilkendegives over for dommeren, der da øjeblikkeligt
skal behandle protesten. Kan protesten ikke umiddelbart behandles, må den henvises til
behandling i juryen.
Enhver skytte/holdleder har også ret til at indgive en skriftlig protest uden først at have
protesteret mundtligt.
Alle skriftlige protester skal indgives til juryen senest 30 minutter efter, at den pågældende
hændelse har fundet sted, og skal være vedlagt en afgift på 300,- kroner. Protestafgiften
tilbagebetales, hvis protesten tages til følge, og vil blive tilbageholdt af stævnearrangøren, hvis
protesten afvises.
Afgørelser angående skriftlige protester skal træffes af et flertal af juryen.
Protester afgjort af juryen kan ankes til Flugtskydningsudvalget til principiel afgørelse. Dog vil
Flugtskydningsudvalgets afgørelse ikke have indflydelse på resultatet af den pågældende
skydning.
Maskinstop
Jagtskydning: Ved maskinstop har skytten ret til at se én korrekt prøvedue. Skal skytten skyde
til en double, kan dommeren tillade ét prøveskud til én enkelt due.
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Regler for Jagtskydning
Alle skytter og holdledere tilkendegiver ved tilmelding til en konkurrence, at de er fortrolige med
efterfølgende regler, “Generelle konkurrencebetingelser” og vil sikre, at disse overholdes.
§ 1 Generelt
Jagtskydning er en speciel dansk form for flugtskydning. Jagtskydning foregår til et lige antal
duer, på hver standplads, som bagduer, sideduer fra højre, sideduer fra venstre og spidsduer.
Dette regelsæt er udarbejdet i samarbejde med Dansk Flugtskydnings Forbund (DFF) således at
reglerne §1 til §19 er det samme for DJ og DFF.
§ 2 Duernes rækkefølge
Duernes rækkefølge er: Først en enkeltdue og derefter en double, en enkeltdue og derefter en
double osv. Antallet af enkelte og dubleer kan variere i forskellige rækker og ved forskellige
arrangementer. Der kan være op til 3 dubleer på hver standplads.
Alle enkeltduer skal komme fra samme maskine efter skyttens eget valg. Dette meddeles inden
skydningen påbegyndes og noteres på skydekortet før skydningen om enkeltduerne kastes fra
højre eller venstre maskine.
§ 3 Bag-, side- og spidsduer
Bagduerne skydes fra en standplads anbragt 10 meter bag kastemaskinen. Duerne skal kastes
således, at de stiger 4-6 meter over standpladsens niveau, målt 15 meter fra maskinen.
Spidsduerne skydes fra en standplads, anbragt 25 meter foran kastemaskinen. Duerne skal
kastes således, at de passerer standpladsen i en højde af 6-8 meter, og må ikke være mere end
1 meter til siden for skytten, samtidig med at den indbyrdes afstand imellem duerne ikke må
overstige 2 meter.
Sideduerne skydes fra en standplads, der ligger på en linje vinkelret på duens bane, således at
duerne passerer standpladsen i en afstand af 25 meter, når duen er 25 meter fra
kastemaskinen. Duerne skal stige 4-6 meter over standpladsens niveau, målt 15 meter fra
maskinen.
Alle duerne i Jagtskydning kastes således, at de i stille vejr falder 55 meter (+/-5 meter) fra
kastemaskinen. Ved jagtskydningsstævner skal afstandspæle og markeringspunkter være på
plads inden sidste træningsdag før stævnet.
Afstandspæle isættes i lerduernes kasteretning således:
Ved bag- og sideduer isættes pæle 15, 25, 50 og 60 meter fra kastemaskinen.
Ved spidsduer isættes pæle 50 og 60 meter fra kastemaskinen.
Lerduerne skal, på sidste træningsdag før et jagtskydningsstævne kastes ifølge ovenstående
regler og duerne skal være af samme farve som anvendes ved stævnet.
Standpladsernes størrelse skal være 90 x 90 centimeter. (Tolerance +/- 1 centimeter).
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§ 4 Duer
Lerduens farve kan være helt sort, helt hvid, helt gul eller helt orange, eller hele overdelen kan
males hvid, gul eller orange, eller der kan males en ring om overdelen i hvidt, gult eller orange.
Diameter: 110 mm (+/- 1 mm)
Højde: 25 mm til 26 mm
Vægt: 105 gram (+/- 5 gram)
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§ 5 Våben
Til jagtskydning må anvendes haglgevær som er lovligt til jagt i Danmark. Remme eller stropper
på geværet er forbudt.
§ 6 Høreværn og briller
Der skal anvendes høreværn og briller af skytter og dommere.
§ 7 Ammunition
Haglene skal være kugleformede, og haglladningen må ikke overskride 28g +/- 0,5g. Største
tilladte hagldiameter er 2½ mm +/- 0,1 mm. Kun jern-/stålhagl må anvendes.
Hjemmeladet ammunition må ikke anvendes.
§ 8 Fejl på våben
Hvis et gevær under skydningen sprænges i lås eller løb, skal skytten have en ny due.
Ved fejl ved gevær eller ammunition, der medfører, at skuddet ikke går af, gives ny due under
forudsætning af, at reglerne i § 16 følges.
I samme serie kan en skytte dog kun få ny due 2 gange som følge af klikkere eller funktionsfejl.
§ 9 Skud i utide
Går begge skud samtidig, skal duen gives om, såfremt den træffes.
Træffes duen ikke, gives ny due til afgørelse i andet skud.
Går begge skud samtidig mere end to gange, skal geværet kasseres.
§ 10 Udskiftning af våben og chocks
Kun i de i § 7 og 8 nævnte tilfælde er det tilladt skytten at skifte gevær eller løb under samme
skydning.
I den enkelte serie må der ikke ændres ved indstillingen på trangboringen (udskiftelig chokes).
§ 11 Klarmelding
Skytten tilkendegiver, at han er klar til at skyde ved at råbe: “Klar”, og duen skal komme på
klarmeldingen hvorved forstås, at dommer/trykker skal aktivere udløserknappen ved
klarmeldingens begyndelse.
§ 12 Optælling af duer og skud
Til en enkelt due må skytten bruge begge skud. Er duen ramt i første skud, tæller andet skud
ikke med, hvis dette afgives.
Det samlede antal af træffere er afgørende for skyttens placering i præmierækken.
Har to eller flere skytter samme antal træffere, bestemmes placeringen efter antallet af afgivne
skud, således at den skytte, der har afgivet de færreste skud, bliver nr. 1 osv.
§ 13 Omskydning
Hvis skytternes placering i præmierækken, ikke kan afgøres på antallet af træffere og afgivne
skud, skal placeringen afgøres ved omskydning til to doubleer i hver retning, såfremt det drejer
sig om 1., 2. eller 3. pladsen.
Ved DJ´s holdskydning er det kun de 3 bedste skytter der tæller, og ved ens træf og skud går 4
mands resultatet ind til afgørelse. Ved DFF´s holdskydning tæller alle 4 mands resultat på
holdets resultat. Er der stadig lighed, skyder hele holdet om til en 24 duers serie med 2 dubleer,
hvor hele holdets resultat af omskydningen er tællende.
Der er kun omskydning om 1.-, 2.-, og 3.-pladser.
Omskydning kan ikke finde sted ved stedfortræder. Såfremt skytter, der har kvalificeret sig til
omskydning, ikke er til stede til denne, mistes retten til omskydning.
Information om tidspunkt for omskydning gives af jury/stævneleder ved opslag ved
resultattavlen. Det er skyttens pligt at holde sig informeret om tidspunkt for omskydning.
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§ 14 Skydestilling
Stående med begge fødder inden for standpladsens afgrænsning.
Indtil klarmelding er påbegyndt, skal skytten stå således, at der i forbindelse med geværføring
til skudafgivelse kan registreres en synlig bevægelse af geværkolben.
§ 15 Skudbegrænsning
Spidsduer skal beskydes, inden de passerer en lodret linje over skyttens standplads.
Bag- og sideduer må beskydes, så længe de er i luften.
§ 16 Der noteres træf
Når mindst ét synligt stykke sprænges af duen.
§ 17 Der noteres en forbier:
1. Når duen ikke rammes
2. Såfremt skytten efter klarmelding undlader at skyde til en korrekt kastet due. Han
noteres i så fald for såvel én forbier som for ét afgivet skud.
3. Når skytten ikke får afgivet sit skud, fordi geværet er sikret, eller fordi han har glemt at
lade geværet.
4. Når første skud er en forbier, og skytten ikke får løsnet andet skud, fordi geværet på
grund af rekylvirkningen fra første skud eller af en anden grund er blevet sikret, eller
fordi skytten kun har ladet med én patron.
5. Når skytten efter klikkere eller funktionsfejl selv åbner geværet eller rører sikringen, før
dommeren har kontrolleret gevær og patron.
6. Når spidsduer træffes efter at have passeret en lodret linje over skyttens standplads.
7. Efter to klikkere eller funktionsfejl i samme skydning.
8. Når skytten i øvrigt ikke afgiver sit skud af årsager, der ikke berettiger til en ny due.
§ 18 Ny due gives:
1. Når begge skud går samtidig.
2. Såfremt geværet under skydningen sprænges i lås eller løb.
3. Såfremt begge duer i en double træffes i første skud. Skydes der forbi i første skud og
begge duer træffes i andet skud, noteres skytten for én forbier og én træffer.
4. Hvis duen er itu ved udkastning.
5. Når dommeren skønner at duen/duerne ikke er kastet i overensstemmelse med reglerne.
6. Ved klikker eller funktionsfejl.

a.
b.
c.
d.

Hvis første skud klikker, og andet skud afgives, forholder man sig
således:
Hvis duen rammes, noteres en træffer i første skud.
Hvis duen ikke træffes, gives ny due til afgørelse i andet skud, træffes denne ny
due i første skud, noteres en forbier i to skud.
Hvis en due i en double rammes, gives ny double til afgørelse af begge duer.
Hvis ingen duer rammes, gives ny double til afgørelse af andet skud, og forbieren
fra første skud trækkes med over.

Hvis første skud er en forbier og andet skud klikker, forholder man sig
således:
e. Ved enkeltduer: Ny due gives til afgørelse i andet skud.
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f. Træffes den ny due i første skud, noteres en forbier i to skud.
g. Ved doubleer: Ny double gives til afgørelse i andet skud.
h. Forbieren fra første skud trækkes med.

i.

Hvis første skud træffer, og andet skud klikker til en double, forholder
man sig således:
Ny double gives til afgørelse af begge duer.

Hvis begge skud går samtidig, forholder man sig således:
Hvis enkeltdue rammes, gives ny due til afgørelse.
Hvis enkeltdue ikke rammes, gives ny due til afgørelse i andet skud.
Træffes den ny duen i første skud, noteres en forbier i to skud.
Hvis en af duerne i en double rammes, gives ny double til afgørelse af begge
skud.
n. Hvis ingen af duerne rammes, gives ny double til afgørelse i andet skud.
o. Forbieren i første skud trækkes med.
j.
k.
l.
m.

7. Hvis skytten i væsentlig grad er blevet forstyrret eller generet.
8. Hvis dommeren af en speciel grund ikke finder at kunne afgøre, om det er en træffer
eller en forbier.
§ 19 Korrekt due
En korrekt enkeltdue er enhver hel due, kaldt af skytten og kastet i overensstemmelse med
disse regler.
En korrekt double er to hele duer kastet samtidigt i overensstemmelse med disse regler.
En ukorrekt double forekommer, når én eller begge duer i en double er ukorrekte eller, hvis der
kun kastes én due.
En due må aldrig hentes i marken som bevis for træffer eller forbier.
§ 20 Akustisk udkald
Akustisk udkald er tilladt.

Særlige bestemmelser for Kvalifikationsskydning og
Forbundsmesterskab i Jagtskydning under Danmarks Jægerforbund
Kvalifikationsskydningerne afholdes lokalt i kredsene sidste søndag i maj. Kredse som ikke har
skydetid på søndage, kan får dispensation til at afholde kvalifikationsskydning sidste lørdag i
maj. Kredsen kan vælge at afholde flere kvalifikationsskydninger samtidig inden for kredsen.
Alle kvalifikationsskydninger er åben for medlemmer af DJ og et medlem/hold kan kvalificere sig
til FM på en af kvalifikationsskydningerne. Dog kan man kun indgå i medaljerækken i den kreds
man tilhører. Uanset antallet af, og arter af medlemskaber i Danmarks Jægerforbund, kan ingen
deltage i mere end én kvalifikationsskydning.
Forbundsmesterskabet afholdes sidste weekend i juli.
Kvalifikationsskydning koster 150,- kr. pr. skytte.
Forbundsmesterskabet koster 150,- kr. pr skytte, dog således at der betales for alle skydninger
skytten deltager i. Det vil sige, at hvis skytter deltagelse på et hold uden for egen række, skal
der betales yderligere 150,- kr. for denne skydning.
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Rækker
I Damerækken er der ingen alderskriterier.
I Junior, Senior, Oldboys, Veteran og Superveteranrækken er der sat følgende alderskriterier:
Juniorskytter er man til og med hele det år, skytten fylder 20 år.
Seniorskytter er man fra og med hele det år, skytten fylder 21 år.
Oldboysskytter er man fra og med hele det år, skytten fylder 50 år.
Veteranskytter er man fra og med det hele år, skytten fylder 60 år.
Superveteranskytter er man fra og med det hele år, skytten fylder 70 år
Kvalifikationskrav til FM
Senior:
35
Oldboys:
33
Veteranrække:
31
Superveteranrække:
26
Juniorrække:
26
Damerække:
26

træf
træf
træf
træf
træf
træf

Foreningshold
Til FM må der fra hver kvalifikationsskydning sendes 3 foreningshold alle rækker. Dog udløser
hold nr. 7, 10, 13, 16, 19 i den enkelte række et ekstra hold.
Holdets opbygning m.m.
Fire navngivne skytter danner hold, og de tre bedste resultater tæller. De fire skytter skal være
medlem af samme jagtforening (samme foreningsnummer), og betaling for medlemskab skal
være registreret i Danmarks Jægerforbunds medlemssystem senest en måned før første kvalifikationsskydning. Alle skal have skudt på en kvalifikationsskydning.

Regler for holdsammensætning i jagtskydning 2016:
Klasse

Født
mellem

Damehold

Juniorhold

Seniorhold

Oldboyshold

Veteranhold

Dameklassen

1996 2016

x

Dameklassen

1967 1995

x

x

Dameklassen

1957 1966

x

x

x

Dameklassen

1947 1956

x

x

x

x

Dameklassen

1900 1946

x

x

x

x

Juniorklassen

1996 2016

Seniorklassen

1967 1995

x

Oldboysklassen

1957 1966

x

x

Veteranklassen

1947 1956

x

x

x

Super
Veteranklassen

1900 1946

x

x

x

Super
Veteranhold

x

x

x

x
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x

Mærkeskydning
Jagtforeninger og kredse kan arrangere mærkeskydning. Der skydes til en normal
jagtskydningsserie på 40 eller 24 duer. Skydningen skal afvikles efter Danmarks Jægerforbunds
jagtskydningsregler.
For at opnå mærke kræves der, uanset skudantal, følgende antal træffere:
Ved serie på 40 duer:






40/40 mærke
Mestermærke
Guldmærke
Sølvmærke
Bronzemærke

40
36
34
33
27

træf i 40 skud
træf
træf
træf
træf

Ved serie på 24 duer:



Sølvmærke
Bronzemærke

20 træf
16 træf

Der kan ved opnåelse af resultatet 40 træf i 40 skud ved en kvalifikationsskydning eller
mesterskabsskydning også udleveres 40/40 mærke.
Det er den arrangerende forening eller kreds der er ansvarlig for indkøb af mærker.

11

Regler for Jægersporting & DFF-sporting
§ 1 Banens opbygning
Der skal være minimum 6 lerduekastere
Duernes kasteretning er fri, så længe at en kastet lerdue ikke er til fare for hverken skytter eller
publikum, heller ikke hvis duen er i stykker ved udkastet.
Alle duer skal i stille vejr passere over et ”skudfelt”, defineret som et rektangel, 40 meter bredt
og 25 meter dybt, placeret 0-15 meter foran standpladserne. Rektanglets hjørner skal markeres
med pæle. Duernes flugt/flyveretning er valgfri og sættes af arrangøren, og kan være stigende,
faldende, udgående, indkommende, opadgående, kaniner, osv.
Det skal være muligt at skyde 2 gange på hver ‘enkelt’ due fra hver af de 5 standpladser uden
at det på nogen måde udgør en sikkerhedsrisiko.
§ 2 Udkast af duen
Duen kan udløses manuelt, via fjernbetjening eller via akustisk udløsersystem
Ved manuelle og fjernbetjente systemer skal duen udløses 0 –3 sekunder efter skytten har kaldt
duen.
Ved akustiske systemer skal duen udløses indenfor 0,5 sekunder fra skytten kalder duen.
§ 3 Lerduerne
Alle typer af lerduer kan anvendes.
Farven på lerduerne bør være valgt således at lerduen er så synlig som muligt afhængigt af
omgivelserne.
§ 4 Definition af doubleer
Skud double:
2 duer som kastes fra en eller to forskellige lerduekastere. Den første er udløst af skytten og
den anden udløses af skuddet efter første due (indenfor 0 -3 sekunder)
Double:
To duer som kastes samtidig fra en eller to forskellige lerduekastere når skytten kalder dem
I en simultan double kan duerne skydes i valgfri rækkefølge. Hvis skytten rammer begge duer i
ét skud er doubleen NY DUE og ingen resultat registreres. Doubleen gentages.
§ 5 Standpladserne
Hver af de 5 standpladser udgør 1m x 1m. De placeres midt for ”skudfeltet”, på lige linje og
med 3 m til 5 m i mellem målt fra centrum af standplads til centrum af standplads.
De 5 standpladser skal være placeret således at der kan skydes til samtlige duer uden at det
udgør fare for skytter på øvrige standpladser eller tilskuere. Standpladserne skal indrettes med
afskærmning, således at bagfra kommende duer først kan følges med våbnet og skydes når de
har passeret standpladsernes forkant.
§ 6 Våben og Ammunition
Alle typer af haglvåben der lovligt kan anvendes til jagt i Danmark er tilladte.
Der må ikke være rem på geværet.
Skytter der anvender halvautomatiske haglvåben skal påse at udkastede patronhylstre ikke er
til gene for øvrige skytter.
Haglene skal være kugleformede, og haglladningen må ikke overskride 28g +/- 0,5g. Største
tilladte hagldiameter er 2½ mm +/- 0,1 mm. Kun jern-/stålhagl må anvendes.
Hjemmeladet ammunition må ikke anvendes.
§ 7 Sikkerhed
Alle skytter skal anvende høreværn og briller.
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§ 8 Klarstilling
Stående med begge fødder inden for standpladsens afgrænsning.
Indtil klarmelding er påbegyndt, skal skytten stå således, at der i forbindelse med geværføring
til skudafgivelse kan registreres en synlig bevægelse af geværkolben.
§ 9 Rækker, klasser og hold
Der skydes i en damerækker, en juniorrække og en seniorrække både individuelt og for hold.
Aldersklasserne er de samme som for jagtskydning. Et hold består af 3 skytter, seniorhold kan
bestå af skytter fra alle klasser. Et juniorhold kan bestå af juniorskytter og dameskytter som
opfylder alders kravet til juniorskytte. Et damehold skal bestå af kvinder.

Særlige bestemmelser for Kvalifikationsskydning og
Forbundsmesterskab ved Jægersporting under Danmarks Jægerforbund
Der afholdes kvalifikationsskydning lokalt i kredsene inden 1. juli. Alle kvalifikationsskydninger
er åben for medlemmer af DJ og et medlem/hold kan kvalificere sig til forbundsmesterskab på
en af kvalifikationsskydningerne. Dog kan man kun indgå i medaljerækken i den kreds man
tilhører. Uanset antallet af, og arter af medlemskaber i Danmarks Jægerforbund, kan ingen
deltage i mere end én kvalifikationsskydning.
Forbundsmesterskab afholdes på skift i kredsene. Kredse der ønsker at afholde
forbundsmesterskab kan meddele dette via Flugtskydningskoordinatoren.
Der skydes til 2 x 25 duer til kvalifikationsskydningen og 4 x 25 duer til forbundsmesterskabet.
Der kan til forbundsmesterskabet fra hver kvalifikationsskydning sendes:
3 seniorhold, samt de tre bedste seniorskytter, der ikke indgår på et af de kvalificerede hold.
1 damehold, samt de tre bedste dameskytter, der ikke indgår på det kvalificerede hold.
1 Juniorhold, samt de tre bedste juniorskytter, der ikke indgår på det kvalificerede hold.
Såfremt kvalifikationspladserne for seniorer ikke udfyldes kan disse pladser tildeles junior og
dameskytter.
Kvalifikationsskydningen koster 200,- kr. pr skytte. Forbundsmesterskabet koster 300,- kr. pr
skytte.
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Regler for Jægertrap & DFF-Trap
§ 1 Generelt
Jægertrap er en jagtrelateret form for skydning hvor der skydes på 5 standpladser til 25
bagduer, som varierer i flyveretningen mellem hvert skud. Der lades og skydes kun et skud til
hver due. Skytterne skyde til en due hver indtil alle har skudt 5 duer fra samme standplads,
herefter rykkes 1 plads til højre til alle skytter har skudt 5 duer fra hver af de 5 standpladser.
§ 2 Banens indretning
Banen består af en kastemaskine og 5 standpladser, som er placeret i en halvcirkel 10 meter
bag centret af kastemaskinen. Standpladserne er tydligt markeret og placeret på halvcirklen
med en indbyrdes afstand på 3 meter og navngives fra højre med 1, 2, 3, 4, 5. Duerne kastes i
et vertikalplan, men varierer i horisontalplan inden for 60⁰, vinklen måles udfra banens
centerlinje med 30⁰ på hver side af centerlinjen. Centerlinjen er en linje som løber fra centrum
af den midterste standplads (Standplads 3) og gennem centrum af kastemaskinen.
Hvis kastemaskinen muliggør, at duerne også varierer i vertikalplan +/- 5⁰ til 20⁰, kan
arrangøren/stævneledelsen vælge at gøre brug af dette.
Banen kan være forsynet med akustisk udkald med timer som kaster duen med forsinkelse op
til 1,25 sek. +/- 0,25 sek.
§ 3 Kastemaskinen
Kastemaskinen skal være udstyret med en elektronisk anordning som fra kast til kast flytter
maskinen automatisk inden for den angivne variation i horisontalplanet (Vertikalplanet hvis
dette anvendes). Duerne er standard duer på 110 mm, duerne skal på en vindstille dag flyve 45
meter +/- 1 meter.
§ 4 Våben og ammunition
Alle haglvåben som er lovlige til jagt må anvendes.
Haglene skal være kugleformede, og haglladningen må ikke overskride 28g +/- 0,5g. Største
tilladte hagldiameter er 2½ mm +/- 0,1 mm. Kun jern-/stålhagl må anvendes.
Hjemmeladet ammunition må ikke anvendes.
§ 5 Klarstilling
Indtil duen kastes skal skytten stå i klarstilling med begge føder inden for standpladsens
afgrænsning og geværet i kontakt med kroppen og med tåen under markeringslinjen.
Markeringslinjen er en 2-3 cm bred og 25 cm lang permanent markering af tape eller stof som
er limet eller syet på det tøj som skytten bærer under skydningen. Markeringslinjen findes ved
at skytten bøjer den arm, som holder bagskæftet, til albuen er helt lukket og armen holdes
lodret indtil kroppen. Markeringslinjen skal placeres horisontalt under spidsen af albuen, skytten
må ikke løfte skulderen, men skal stå afslappet, når markeringslinjen kontrolleres.
§ 6 Ny due
Der gives en ny due,
 Hvis duen ikke flyver i en regulær bane, fordi denne er i stykker ved udkast eller af
anden årsag flyver i en irregulær bane.
 Hvis duen kastes før skytten har kaldt duen.
 Hvis dommeren skønner, at skytten er blevet væsentligt forstyrret under skudafgivelsen.
§ 7 Træf/Bum
Der dømmes Træf hvis,
 Duen pulveriseres eller der brækker en synlig splint af duen.
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Der dømmes Bum hvis,
 Duen ikke bliver truffet før den lander på jorden.
 Skytten undlader at skyde til en due, som skytten har kaldt ud og som dommeren
dømmer som en regulær due.
 Hvis skytten ikke kan afgive skud og dette skyldes fejl på geværet eller at skytten ikke
har patroner i geværet.

Særlige bestemmelser for Kvalifikationsskydning og
Forbundsmesterskab ved Jægertrap under Danmarks Jægerforbund
Der afholdes ikke kvalifikationsskydning i Jægertrap.
Forbundsmesterskab afholdes sidste weekend i juli sammen med forbundsmesterskab i
Jagtskydning. Til forbundsmesterskabet er der plads til 100 skytter og der er fri tilmelding for
alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund.
Forbundsmesterskabet koster 150,- kr. pr skytte.
Rækker og klasser
Der skydes i en damerækker og en herrerække uden inddeling i klasser.
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