
Gemensamma regler för klubbmästerskap 
Varje banchef ska se till att banan är klar för skjutning inför varje klubbtävling. 
Det skall finnas figurer, klisterlappar, duvor etc. 

Gemensamt för alla klubbtävlingar / KM i HJK är att vi skjuter i klassindelning: 
Damer, Juniorer upp till 20 år och Öppen klass.  
På delgrenarna i Jaktskytte skjuter dock samtliga skyttar i samma klass. 

För att 3 pokaler skall delas ut skall det vara minst 4 deltagare.  
Vid mindre antal delas det endast ut en pokal i mellanstorlek till segraren. 

Förteckning av Klubbmästerskapen 

• Nationell Skeet 

• Olympisk Skeet 

• Nordisk Trap 

• Automat Trap 
3x25 duvor (på prov) 2x25 duvor  
2x25 duvor  
2x25 duvor 

Stålhagel max US7  
Stål Max US7 eller bly tillsv. Stålhagel max US 7  
Stål Max US7 eller bly tillsv. 

Särskjutning för dessa tävlingar är en hel serie. Därefter sudden stationsvis. 

Jägarsporting 50 duvor Stål Max US 7 Särskjutning skall meddelas innan 
tävlingen börjar av tävlingsledaren. 

Gris 20L + 20S Särskjutning på gris 2L+2S tills särskiljning sker. 

Höstträ rå 2x10 skott 2 provskott i första serien. 

Höstträ älg 2x10 skott 
2 provskott i första serien. Särskjutning som på KM Jaktskytte 

Vårträffen kula Jaktstig 

Jaktskytte 

EM figurer på 100m. Min klass 2 vapen. Ingen särskjutning 
KM skjuts på lördagen. Söndag skjuts den “Öppna jaktstigen”, resultat från den 
tävlingen kan inte räknas som KM-resultat. 
Kaliber 22 LR 
Kaliber 22 
Klass 1 kaliber 



Klubbmästerskap i Jaktskytte 

KM i Jaktskytte är det äldsta klubbmästerskapet i klubben.  
Den som vinner KM i Jaktskytte kommer att kallas KLUBBMÄSTARE. 

Obligatoriskt deltagande i samtliga grenar. 

Anläggning vid hagelgrenarna på KM Jaktskytte :  
Kolven behöver inte vara nere mot höften som vid övriga tävlingar. Den får dock 
inte ligga an mot axeln utan måste lyftas upp till axeln. Som på Jägarexamen. 

Alla deltagare samlas i klubbstugan senast klockan 08.00.  
Vi lottar skjutlagen så att det blir lagom antal i varje skjutlag. 4 -7 personer ? 
Första skjutlaget börjar på Älgen. Andra på Rådjur osv.. Kärrskeet... Fasan.... Vi 
startar på fyra banor: Älg, Rå, Kärrskeet och Fasantorn. 

Därefter så samlas alla skyttar vid DNA trapen där vi skjuter final på Jakt-trap. Vi 
kollar inbördes ordning efter fyra grenar och de 5 bästa skyttarna skall skjuta i 
det sista laget. De skyttar med lägsta resultat börjar alltså. 

Om det blir särskjutning på någon gren så gör vi detta innan vi skjuter 
finalskjutningen på Jakt-trapen. OBS Ingen klassindelning på grenarna. 

Om flera skyttar kommer på samma poäng i den totala tävlingen sker ingen 
särskjutning. Skyttarna skiljs åt genom ett poängsystem per gren enligt följande:  
Segraren får 1 poäng. 2:an får 2p. 3:an får 3p osv. Den som har lägst poäng när vi 
räknat samtliga fem (5) grenar vinner. Om flera skyttar fortfarande har samma 
poäng går den före som har flest förstaplatser, andraplatser, tredjeplatser osv. 

Om nu skyttarna fortfarande är lika köper vi ett pris till. 

 
Grenar som vi skjuter på KM-Jaktskytte är: 

Älg med startskott 2x10 skott. Klass 1 vapen Ringning 1-5 ( små si rorna ) 1 
stående och 1 löp på skott med automatstart (2 sek) Inget stöd. Käpp el rem. 2 
provskott på första serien. Andra serien startar från vänster med byte av bås. Vid 
eventuell klick på löpet så klistras stå skottet och löpet körs om. 

Älgen tolkas till 8 mm.  
Särskiljning om medaljerna sker genom en (1) omskjutning på 8 skott.  
Om skyttarna fortfarande är lika sker ytterligare omskjutning med 4 skott (2+2) 
tills skyttarna skilts åt. Vid särskiljning därefter går andra seriens resultat före. 

Löpande rådjur 2x10 skott. Kal 22 LR Långsamma lopp. Ringning 1-5.  
2 provskott på första serien. Byte av bås till andra serien. Rådjur tolkas till 8 mm. 
Särskiljning om medaljerna sker genom en (1) omskjutning på 10 skott.  
Om skyttarna fortfarande är lika sker ytterligare omskjutning med 2 skott tills 
skyttarna skilts åt. Vid särskiljning därefter går andra seriens resultat före. 

Kärrskeet 25 duvor 4p/ duva Dubbelskott Stålhagel max US 7. 



Den bakre kastaren används och vid enkelskott det övre facket på kastarmen.  
5 duvor fördelade som 3 enkelskott + 2 dubble på stationerna 1-5. Vid krossad 
duva skjuts dubblén om. Oavsett om det är trä i första skottet eller ej.  
Särskiljning sker genom omskjutning en (1) full serie. Därefter sudden duva för 
duva tills skyttarna skiljer sig åt. 

Fasanstig Stålhagel max US 6, 24g. 

Vi skjuter från 5 skjutstationer 3 enkel duvor som får beskjutas med 2 skott och 
en skott dubble per station .25 duvor us 6 max 24 gram stål.( det ska vara höga 
duvor fasan liknande ej rabbit) 

Jakt-trap på DNA 25 duvor 4p/ duva Dubbelskott Stålhagel max US 6, 24g. 

Nordiska trapens kastare används. Inställd med kastlängd + 5 varv från N-trap. 
Kastaren ska stå inställd rörlig i höjd och sida som N-trap. Främre plattorna. 


