Riktlinjer för jaktskyttars/kikarsiktesskyttars deltagande i
Nationellt skyttes verksamhet
Grundtanke: ”Vi erbjuder ett skjuttillfälle”
Krav för att kunna erbjudas skjuttillfälle
 Skytten har licens för vapnet
Vi har inte dessa vapen i vårt reglemente och lånar inte ut vapen för deltagande i
jakt/kikarklassen. Vi har därmed inte skyldighet/rätt att skriva föreningsintyg för do.
Verksamheten är av provkaraktär som inte motiverar extra vapeninnehav.



Skytten innehar Gevärsskyttekort
Deltagaren har då full kännedom om vilka regler som gäller för deltagande i av SvSF
arrangerade tävlingar.



Skytten innehar Tävlingslicens
Deltagaren är då del av vår verksamhet och omfattas av det ansvar som kortet omfattar.



Endast repetergevär får användas (manuell omladdning).
Våra funktionärer skall känna till de vapentyper som används, vilket innebär att
halvautomatvapen är förbjudna.



Mynningsbroms får inte användas
Mynningsbromsen innebär att grannskyttarna utsätts för farligt höga tryck och riskerar att
träffas av kringflygande partiklar.



Ammunition får ej överstiga Dmax ≤ 4500m.
Skytten ansvarar för att ammunitionen som används inte ger ett Dmax överstigande
4500m, då säkerheten på fältskjutning beräknas efter detta.
(I dag kräver vi att skytten ansvarar för att ammunitionens maxtryck inte överskrids och
att känna till Dmax för ammunitionen är därmed ett rimligt krav)

Grundtanke: ”Arrangören äger erbjudandet”
D.v.s. deltagandet sker på de villkor som förbundet (arrangören) bestämmer.
Följande punkter är därför förslag på vad erbjudandet bör innehålla
 Ingen, utom arrangören, har rätt att begränsa deltagandet i klassen.
Ingen utomstående organisation har rätt att reglera vilka som får delta.



Skjutningen genomförs i samma form som för övriga deltagare.
När skjuttider och kommandon är samma som för övriga, kan inbjudningsskyttar ingå i
patruller med vakanta platser.



Arrangören noterar resultat och redovisar dessa.
Detta bör vara miniminivå för vår service till deltagaren.



Arrangören behöver inte erbjuda deltagande i tävling.
Innan det finns ett reglemente för en ny klass behöver arrangören inte sammanställa
resultaten för inbjudningsskyttarna.
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