
Jaktmatchen- Tävla om priser för en 

kvarts miljon! 
Ska man lyckas riktigt bra med skyttet i skogen, så är träningsskyttet av största vikt! Nu lanserar vi 
ytterligare en kvarts miljon själ för att åka till älgbanan med jaktkompisarna för att träna lite extra inför 
säsongen! 
Oavsett om du är tävlingsskytt, jägare, erfaren eller nybörjare så har du förmodligen möjligheter att åka till den 
lokala skjutbanan och skjuta på älgbanan. Det är precis detta som är meningen med Jaktmatchen. Alla ska kunna 
delta och det ska kunna ske enkelt och under lugna former på den egna hemmabanan. Och alla ska ha en rimlig 
chans att kunna vara med och vinna priser! 
Totalt dras 10 vinnare som delar på ett prisbord med ett totalt värde om c:a en kvarts miljon kronor! 
TÄVLINGSREGLER 
Jaktmatchen är en tävling arrangerad i samarbete mellan Svenska Jägareförbundet, Norma och RUAG Ammotec 
Sweden AB. Syftet är att öka övningsskyttet på älgbanorna runt om i landet vilket i sin tur ökar jägarnas 
skjutförmåga då det verkligen gäller. Reglerna är enkla och bygger på deltagarnas ärlighet. 
Så här går det till: 

• Skjut en godkänd serie lägst bronsvalör av Svenska Jägareförbundets älgskyttemärke, använd Norma Jaktmatch 

• Skriv ditt resultat på insidan av locket till en ask av Normas Jaktmatch, be en skjutledare signera ditt resultat 

• Skriv ner ditt namn och telefonnummer 

• Skriv också en kort motivering till varför du använder Norma 

• Riv av locket från Jaktmatchasken och skicka in detta till 

• RUAG Ammotec Sweden AB 

• Dammbrovägen 1 

• 691 80 Karlskoga 

• Märk kuvertet ”Jaktmatchen” 

• Dragning sker den 18:e oktober 2019 och publiceras på RUAGs Facbooksida och Instagram samt på Svenska 

Jägareförbundets hemsida. 

• Några dagar senare ringer vi upp vinnarna på det telefonnummer som angivits. 
  
Detta gäller för att ditt resultat skall vara giltigt 

• Resultatet är endast giltigt om det är skrivet på undersidan av ett lock av Normas Jaktmatch 

• Samtligs skott skall vara skjutna med Norma jaktmatch 

• Resultatet skall vara inskickat till oss senast den 16:e oktober 2019 

• Om vi inte fått kontakt med vinnaren eller om vinnaren inte kontaktat oss innan den 23:e oktober så drar vi ny 

vinnare. 

• Eftersom vissa priser kommer att bestå av vapen så måste deltagarna ha möjlighet att ta emot ett sådant pris, 

vilket innebär att man själv eller någon närstående måste kunna söka licens på vapnet. Vapen som inte kunnat 

hämtas ut inom 6 månader efter dragningen tillfaller arrangören. 

• Vinnaren måste vara svensk medborgare och vara bosatta i Sverige 
  
Hur utses vinnaren? 

• Blad de 10 första öppnade kuverten med godkända resultat rangordnas pristagarna efter den motivering de skrivit 

varför de använder Norma. 

• Om samma eller lika bra motivering finns bland de pristagarna så avgör lotten 



• Den jury som utser vinnarna består av representanter från Svenska Jägareförbundet, Norma och RUAG. 
Priser 

• Prisbordet kommer totalt att ha ett marknadsvärde på ca 250.000 SEK. 

• Priserna kan inte bytas till andra varor hos RUAG. 
Exakt vad prisbordet består av kommer att anslås i detta dokument senast den 1 Juli 2019. Vi reserverar oss för 
eventuella felskrivningar. Smärre justeringar av ovanstående regler kan komma att göras. 
Karlskoga den 18/1-2019 

 


