Instruks for riffelprøve

1. Instruktion til aspiranten
1.1

Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre, at du har en vis træfsikkerhed med din
jagtriffel, og at du kan betjene den på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde

1.2

Til skydningen må der anvendes de hjælpemidler, som du normalt vil have med på jagt. Der
må anvendes tasker - rygsække – jagtstole – skyde stokke – fast monterede
(Ved passende udstoppet, forstås udstoppet til at danne anlæg for riflen.)
Hjælpemidlerne skal have udformning, der sandsynliggør, at de kan anvendes til jagt.
Hjælpemidler der falder uden for denne beskrivelse må ikke anvendes, dog må fysisk
handicappede aspiranter anvende deres individuelt tilpassede hjælpemidler. Dette gælder
såvel de af Miljøstyrelsen godkendte samt andre.

1.3

Se i øvrigt den opslåede billedserie

1.4

Du har 5 minutter til at afgive 6 skud, hvoraf de 5 skal ramme træfområdet. Du skal blive på
din standplads, indtil alle er færdige med skydningen. Ladning af riflen og evt. opfyldning af
magasiner skal ske inden for den fastsatte skydetid. I tilfælde af en klikker – må en ny patron
anvendes efter godkendelse af kontrollant.

1.5

Til god våbenbetjening hører at:
•
Du ankommer til skydelinjen med åben eller udtaget lås eller knækket våben,
herefter ser du igennem løbet, før du lader første gang
•
Du har åben lås eller knækket våben, hvis du skifter skydestilling
•
Du efterser kammer og magasin efter endt skydning
•
Du forlader skydelinjen med åben eller udtaget lås, eller knækket våben
•
Våbnet må ikke betjenes i eller omkring vandret plan, med mindre det peger
mod skiverne
•
Du i øvrigt betjener våbenet på en forsvarlig og sikkerhedsmæssigt korrekt
måde
•
Hvis du får en klikker skal du rette henvendelse til kontrollanten og vente 20
sekunder før låsen åbnes.

1.6

Våbenbetjeningen skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndige ikke på noget
tidspunkt er i tvivl om hvad du foretager dig.

1.7

Når våbnet bæres synligt, skal det bæres med mundingen pegende opad, kombinationsvåben
skal bæres knækket.

1.8

Hvis aspiranten ikke kan betjene sin riffel på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, er prøven
ikke bestået. Aspiranten skal da underskrive bag på centerskiven.

1.9

Evt. funktionsfejl skal aspiranten selv afhjælpe inden for skydetiden (herunder klikkere).

1.10

Prøven begynder når klarlinjen passeres og slutter når klarlinjen passeres igen efter endt
skydning.

1.11

Klagevejledning
Den prøvesagkyndiges afgørelse i forbindelse med ikke bestået prøve, kan inden 4 uger efter
prøvens aflæggelse påklages til Miljøstyrelsen
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2. Instruktion til den prøvesagkyndige
inden prøven.
2.1

2.2

2.3

2.4

Udstyr
Bukkeskiver, plastre, indberetningslister, træfområder, plasthjørner, høreværn/propper,
pladsnumre, skilte – minestrimler, sidste nye prøveregler i stor skrift, sidste nye opslag med
hjælpemidler. Patronholdere med plads til seks patroner til hver bane. Skiver skal være hele
og i god stand, evt. huller skal være plastret.
Hjælpere
Afhængigt af antal standpladser indkaldes godkendte hjælpere til riffelprøven (ved godkendte
hjælpere forstås personer med instruktøruddannelse og have bestået riffelprøve, og minimum
en riffelprøvesagkyndig ekstra.
Hjælpere skal bistå ved prøven med at overvåge, om aspiranterne efterlever
betjeningskravene. Hjælpere og prøvesagkyndig må maksimalt overvåge 2 aspiranter hver.
Hjælpere ved indskrivning behøver ikke at være uddannet instruktør.
Ventelinje
Her er opstillet et eksemplar af bukkeskiven, samt instruks til aspiranten i stor skrift samt den
tilhørende billedserie. Der må ikke forefindes andet skriftligt materiale end dette på
ventelinjen. Instruks og billeder skal være de sidste nye. (Særlig opmærksomhed på
gyldighedsdatoer)

2.5

Her kan aspiranterne opholde sig, indtil de kaldes frem til klarlinjen. Ventelinjen skal være
minimum 30 m. fra skydelinjen eller visuelt være afskærmet fra skydelinjen. Hensigten er, at
aspiranterne skal være uforstyrrede.

2.6

Efter at have fået aspiranternes opmærksomhed, kan man berolige aspiranterne ved i en rolig
tone at spørge:
•
Har i jeres hjælpemidler, patroner og høreværn?
•
Aspiranter som ikke har pakket våbnet ud opfordres til at gøre det.
•
På ventelinjen må yderligere information til aspiranterne gives.

2.7

Klarlinjen
Klarlinjen oprettes ca. 10 m bag skydelinjen, afhængig af forholdene på den enkelte bane. Her
stiller aspiranterne op til prøven, medbringende riffel – ammunition – høreværn/propper –
og evt. hjælpemidler.
Her starter og slutter prøven.
Den prøvesagkyndige giver her en kort instruktion vedr. banefordeling, opsætning af patroner
i patronholderne placering af evt. ekstra patroner (i lommen eller i æske bag aspiranten) og
afprøvning af skydestilling jf. handle/ord kort.

2.8

Skydelinjen
Skydelinjen skal være klar markeret med planke – minestrimmel eller lign.

2.9

Standpladserne
Nummereres fra venstre med tydelig nr. som passer med tydelig nr. på skive/skiveopsætning.
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2.10

Afvikling
Inden prøvens afvikling, skal aspiranterne forevise gyldigt jagttegn, våbentilladelse og
billedlegitimation

2.11

Husk at nummer på våben og tilladelse skal være ens. Såfremt det er overvejende sandsynligt,
at den fremviste tilladelse hører til det pågældende våben, kan aspiranten tillades at gå op til
prøven også selvom, at der skulle være mindre uoverensstemmelser.
I disse tilfælde rådes aspiranten til at få ændret fejlen)

2.12

Den prøvesagkyndige eller dennes hjælper krydser aspiranten af på tilmeldings listen og
henviser aspiranten til ventelinjen

2.13

Al instruktion til aspiranten skal gives af den prøvesagkyndige.

2.14

Den riffelprøvesagkyndige der afhenter aspiranterne på klarlinjen, gennemfører prøven, og
skriver under efter gennemført prøve.

3. Instruktion til den prøvesagkyndige
under prøven:
3.1

Den prøvesagkyndige henter ved ventelinjen de aspiranter der er noteret på
indberetningslisten.
Aspiranterne medbringer riffel, ammunition, høreværn/ørepropper og evt. hjælpemidler.

3.2

Ved ventelinjen spørger den prøvesagkyndige aspiranterne, om der er skytter der ikke har læst
den ophængte instruktion og om de har spørgsmål til den. Den prøvesagkyndige kan her
besvare spørgsmål vedr. den praktiske afvikling af prøven.

3.3

Ved klarlinjen tildeler den prøvesagkyndige aspiranterne deres standpladsnummer (svarende
til skiveopstillingsnummeret).

3.4

Herefter redegøres for det praktiske forløb nemlig, at prøven starter og slutter her, at man
sætter patronerne i patronholderen (vis en patronholder), såfremt man får en klikker, skal
man rette henvendelse til kontrollanten inden låsen åbnes, at man først må lade når der gives
lov, at man bliver på sin plads til alle er færdige.

3.5

Prøven starter når at den prøvesagkyndige, beder aspiranterne gå frem til skyde linjen og gøre
sig klar. Skytterne skal sikre sig at kontrollanterne ser de foretager fornødne eftersyn.
Forinden har prøvesagkyndig aftalt med hjælperne, hvem der overvåger hvilke standpladser.

3.6

Når alle har indtaget og afprøvet skydestillingen spørger den prøvesagkyndige ”om der er
skytter som ikke er klar”. Herefter gives ordren ”der må lades og skydes”. Efter 4 min. gøres
opmærksom på, at der er 1 minut igen. Når alle 5 minutter er gået, skal skydningen være
afsluttet. Hvis nogen afgiver skud efter skydetidens ophør, fratrækkes et tilsvarende antal
træffere.

3.7

Kun hvis alle aspiranter er færdige inden de 5 min. er gået, kan skydningen afsluttes inden
tiden er udløbet.

3.8

Under prøven overvåger den prøvesagkyndige og hjælperne, at de retningslinjer som
”instruktion til aspiranterne” angiver som god våbenbetjening og øvrige betjeningskrav
overholdes. Ved en overtrædelse meddeles dette straks aspiranten, som skal standse
skydningen og blive på standpladsen til alle er færdige.
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3.9

Markering
Efter endt skydning går man frem for at markere og udskifte træfområdeskiverne. Bliver
nogen våben tilbage på standpladsen, skal de overvåges af en hjælper.

3.10

Den prøvesagkyndige sørger for at aspiranterne ikke rører skiverne. Som træffere regnes alle
skud ved berørt ring og ind.

3.11

Ikke beståede aspiranters træfområdeskiver underskrives af aspiranten (ved skiveområdet).

3.12

Overvågningen fortsætter indtil aspiranten har passeret klarlinjen på tilbagevejen. Man kan
således godt dumpe på våbenbetjening efter veloverstået skydning.

4. Instruktion til den prøvesagkyndige
efter prøven:
4.1

Dokumentation
Den prøvesagkyndige afgør efter endt skydning, om hvorvidt riffelprøven er bestået.

4.2

Beståede: Aspiranten får riffelprøvebeviset med påklistret label og underskrift udleveret med
et knæk og bræk fremover
Træfområdeskiverne skal destrueres – og må derfor ikke udleveres til aspiranten.

4.4

Ikke beståede: Riffelprøvebeviset for ”ikke bestået” destrueres af den riffelprøvesagkyndige
De underskrevne træfområdeskiver for ”ikke bestået” indsendes til Danmarks Jægerforbund:
Danmarks Jægerforbund
mrk.: Riffelprøve
Molsvej 34
8410 Rønde
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5. Administration
5.1

Målområde
Den RPS som fører aspiranterne, noterer om prøven er bestået eller ikke bestået.
For ikke beståede aspiranter angives årsagen. Det skal være den RPS som har under-skrevet
riffelprøvebeviset, som også underskriver og indberetningslisten. Undlad sammenhæftning af
indberetningsliste og træfområdeskiver.

5.2

Arkivering
Træfområdeskiverne for aspiranter der ikke har bestået, indsendes til Danmarks
Jægerforbund snarest.

5.3

Træfområdeskiverne for ikke beståede prøver arkiveres hos Miljøstyrelsen.

6. Vejledning til praktisk ufravigelige
handlinger og ord
6.1

Hvad gør vi hvis en aspirant medbringer mere end 6 patroner, og må han det?
Må løse magasiner fyldes op på forhånd?
Kun de 6 patroner, som skal bruges til prøven må være synlige, og skal anbringes i
patronholder. Evt. magasiner skal være tomme. Magasiner må ikke fyldes op inden den
prøvesagkyndige siger ”der må lades og skydes”. Har aspiranten patroner i lommen eller ligger
de i æske/kasse, betragtes de som ikke synlige.

6.2

6.2

Under afprøvning af skydestilling er det tilladt at lukke låsen og foretage aftræk en gang. Også
selv om aspiranten endnu ikke har set gennem løbet (dette gælder kun under afprøvning af
skydestilling).
Vedrørende våbentilladelser
Der anerkendes tilladelser udstedt af politiet, og der skal være overensstemmelse med
nummeret på våben og tilladelsen. Såfremt det er overvejende sandsynligt, at den fremviste
tilladelse hører til det pågældende våben, kan aspiranten tillades at gå op til prøven også
selvom, at der skulle være mindre uoverensstemmelser.
I disse tilfælde rådes aspiranten til at få ændret fejlen
Købstilladelser anerkendes ikke.

6.3

Hjælpemidler, der medbringes fra ventelinjen, kan ikke senere underkendes!!!!!!!!!!

6.4

Følgende sammenfattede svar og kommentarer:
•
Riffelprøvesagkyndige skal hjælpe hinanden for at få mere erfaring
•
Indberetningslister efter afholdt prøve skal destrueres Prøverne skal
planlægges sammen med ordførende riffelkoordinator i den kreds, hvor
prøverne afholdes
•
Træfområdeskiver for ikke beståede aspiranter skal straks ved skiverne
underskrives af aspiranten.
•
Dumpes der på skydelinjen (våbenbetjening) underskrives der når man
kommer tilbage fra markering.
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6.5

Generelt om at dumpe aspiranter på våbenbetjening
Man kan kun dumpe på noget, mens prøven finder sted fra klarlinie til klarlinie.

6.6

Man kan kun dumpe på skydning, samt på noget, som er omtalt i INSTRUKTION TIL
ASPIRANTEN.

6.7

Den prøvesagkyndige må ikke hjælpe aspiranten, når prøven er startet.

6.8

Danmarks Jægerforbund anvender som grundlag pjecen ”Sikkerhedsbestemmelser for
riffelskydning på bane og ved terrænskydning med jagtrelaterede våben under Danmarks
Jægerforbund. Den prøvesagkyndige skal forud for en skydning sikre sig hvilke bestemmelser,
der er foreskrevet for pågældende bane/terræn – jf. ”instruks for banens/terrænets brug”
og/eller de for terrænet ”blivende bestemmelser”.

6.9

Når der lades og når våbenet aflades, skal skytten være på standpladsen og piben pege mod
skiverne. På skydebanen bæres våbenet med mundingen opad.

6.10

Mod skiverne tolkes: Tilnærmelsesvis eller inden for en vinkel af ca. 45 grader til hver side for
skudretningen. Dette indebærer, at piben ikke må pege til siden eller bagud, men den må
gerne pege over voldhøjde.
Der er ikke krav til at låsen og at magasinet skal være udtaget på skydebanen. Den skal som
minimum være åben (eller knækket våben).

6.11

Vi er bekendt med, at der er baner, hvor piben ikke må pege over voldhøjde. Disse lokale
påbud skal naturligvis søges overholdt, men man dumper ikke aspiranter på at overtræde det.
Dette gælder også, hvis eksempel piben peger på skytte husets loft eller udhæng. Det skal
naturligvis påtales, men er ikke dumpegrund.

6.12

Praktisk ufravigeligt:
Prøvens afvikling foregår fra ventelinjen via klarlinjen – skydelinjen – mållinje – og tilbage til
klarlinie, og skal foregå efter nøje fastlagt forløb med de rigtige ord og handlinger på rette tid
og sted.

6.13

Hjælpere fordeles mht. hvilke baner/standpladser, de overvåger.

6.14

Der må ikke laves egne tilføjelser til dette handle-ord-skema – evt. rettelser/tilføjelser skal
godkendes/udføres af Danmarks Jægerforbunds riffeludvalg.
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Handling:

Ord:
(På ventelinjen må den prøvesagkyndige instruere
om prøven og svare på spørgsmål)

Ventelinie:

På ventelinjen:

Ved navneopråb – tilkald aspiranterne

(Dog skal nedenstående altid siges!!)

Få aspiranternes opmærksomhed

”Er der nogen som ikke har læst instruktionen?”

Peg/henvis til ”instruktion til aspiranten” og spørg:

”Har I spørgsmål til instruktionen/prøven?”

Husk at minde aspiranterne om:
- At medbringe hjælpemidler
- Patroner
- Høreværn
- At pakke våbnet ud
Gå frem til klarlinjen

”Værsgo at gå frem til klarlinjen”

Klarline:

På Klarlinjen:

Aspiranterne stopper ved klarlinie.
Gå frem til ca. 1 meter foran klarlinie,
Tildeling af standplads nr. til aspiranterne
Tildeling af standplads må kun ske på klarlinjen.

”Peter Petersen
Jens Jensen
Ole Olesen
Osv.

Stil dig med front mod aspiranterne stående med
ryggen til skiverne, og sig:

”Her starter og slutter prøven.”

standplads 1
standplads 2
standplads 3”

”Når I kommer frem til skydelinjen, skal I placere
jeres patroner i patronholderen!”
Det er vigtigt at stå foran og have øjenkontakt til
den enkelte aspirant, når man tildeler
standpladsnummer.
Sikre dig, i videst muligt omfang dig, at instruksen
er blevet forstået.

”Herefter må I indtage og afprøve skyde stillingen.”
”Hvis I får en klikker, skal I henvende jer til en
kontrollant, og vente min. 20 sek. før låsen åbnes.”
”Der må ikke lades og skydes, før I får besked på
det.”

Peger på klarlinjen og siger:
”I skal bliver på jeres plads, indtil I får lov til at
forlade den. ”
”Er der spørgsmål”
(Svar kun på spørgsmål som vedrører ovenstående
informationer)
”Værsgo, gå frem til skydelinjen. ”
(På klarlinjen må der ikke siges andre ord end
ovenstående.)
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Skydelinjen:
Når aspiranter er på skydelinjen:

På skydelinjen
”I må indtage og afprøve skydestillingen”

Når alle aspiranter synes at være færdige med at
klargøre/ afprøve skydestilling:

”Er der skytter, som ikke er klar?”

Hvis enkelte af aspiranterne ikke er klar - gives
yderligere tid ( ca. 15 – 20 sekunder ) hvorefter
ordene gentages.

Eller
”Er standplads 1 klar
Er standplads 2 klar
Er standplads 3 klar”
Osv.

Begynder en aspirant at fylde magasin, stopper
kontrollanten ham, og beordrer patronerne tilbage i
patronholderen ( dette er ikke dumpegrund )
Kan aspiranten ikke isætte sin lås eller andre
problemer, og dermed ikke melder
klar, siges der til ham

”Du får 30 sekunder til, så melder jeg klar. Du kan
fortsætte med at forsøge, så lang tid skydetiden
løber.”

HUSK ! Der må ikke gives nogen hjælp på
skydelinjen!

Selve skydningen:
Tidtagningen starter

”Der må lades og skydes.”

Hvis ikke alle er færdige efter 4 minutter, siges

”Der er 1 minut tilbage.”

Markering
Inden afgang til skiveopstilling:
Kontrol af afladte våben skal ske af en
riffelprøvesagkyndig eller dennes hjælper ved
selvsyn.

”Ingen rører ved våben før alle er tilbage på
skydelinjen!”

Efter afgang til fareområdet:
Våben skal medbringes eller overvåges af en
hjælper, hvis de bliver tilbage på skydelinjen.

(Sige hvilken vej banen forlades.)

Lidt før mållinien:

”I skal standse 2 m. før skiverne!”

Træfområdet på skive 1 tages af skiven
Er der 5 træffere ”eller mere”, sættes der X i feltet
”bestået” på aspirantlisten.
Skiven må ikke udleveres til aspiranten
Er der 4 træffere eller færre, sættes der kryds i feltet
”ikke bestået”, samt beskrivelse af årsag / antal
skud.
Tilbage på skydelinjen:
Her påses, at skytterne rydder op efter sig.

For de skydebaner hvor aspiranten kommer tilbage
til skydelinjen kan flg. siges: ”Når alle er tilbage på
skydelinjen rydder vi op”

Tilbage på klarlinjen.

9

(Overvågningen slutter.)
Har nogen lukket lås eller ikke knækket våben, men
ellers bestået prøven, rettes feltet ”bestået” til ”ikke
bestået”
Husk underskrift:
Aspiranter, som har begået andre fejl, som er
omtalt under pindene på ”instruks for aspiranten”,
Skal standses så snart fejlen er begået.
Skiven underskrives af aspiranten uanset årsag til
ikke bestået.
Afslår aspiranten at underskrive, skriver den
prøvesagkyndige i underskriftfeltet: ”Aspiranten
afstår fra at underskrive.”

Prøven er slut
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7. Regler for dumpegrund - Riffelprøve
7.1

Kun hvis aspiranten overtræder disse regler, kan aspiranten dumpe ved riffelprøven.
Andre handlinger må godtages, dog kan der forekomme situationer, som hører under regler
for sikkerhed og god opførsel på en skydebane. Overtrædes disse er det baneledelsen, som skal
skride til handling.
Baneledelsen kan i grove tilfælde bortvise en person som skal til riffelprøve, hvis denne
overtræder reglerne på den pågældende skydebane, skrevne som uskrevne.
(Følgende overtrædelser er ensbetydende med at aspiranten er dumpet.)

7.2

Aspiranten ankommer til skydelinjen med lukket lås eller lukket knækvåben.
(Aspiranten kan kun dumpes fra det øjeblik klarlinjen passeres. (Hvad der sker før denne
kommer ind under sikkerhed og god opførsel på en skydebane.)

7.3

Aspiranten har hverken set gennem løbet før der lades første gang, eller gjort det som instruks
til aspiranten forskriver.
(Våbenbetjening skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndige ikke på nogen måde
er i tvivl om, hvad aspiranten foretager sig. Aspiranten kan først dumpes, når låsen er lukket.)

7.4

Aspiranten har ikke åben lås eller knækket våben ved ændring af skydestilling.

7.5

Aspiranten efterser ikke kammer og magasin efter endt skydning.
(Våbenbetjening skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndig ikke på noget tidspunkt
er i tvivl om hvad aspiranten foretager sig, der er her ikke noget krav om at kigge gennem
pibe/løb.)

7.6

Aspiranten forlader skydelinjen med lukket lås eller lukket knækvåben.

7.7

Aspiranten har våbnet i vandret plan, i en retning der ikke er imod skiverne.

7.8

Aspiranten skønnes ikke at betjene våbnet på forsvarlig vis.

7.9

Aspiranten tager straks ladegreb og genlader efter en klikker, uden at rette
henvendelse til den prøvesagkyndige eller dennes medhjælper.

7.10

Ved afgivelse af mere end 6 skud påtales dette straks og aspiranten er dumpet

7.11

Ved konstateret snyd.

8. Ikrafttræden
8.1
Instruksen træder i kraft d. 15. februar 2017.
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