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Regler för skyttet ”Räfflade Kulgevär” och ”Slätborrade 

Halvautomatiska Hagelgevär”.  
Ägare av detta dokument är Pierre Håkansson, Emil Håkansson, Michael Roos och Ulf Eden-Kravik. 

Övergripande regler 
Ingen tolkning på speglarna, bruten linje gäller. 

Protest avseende träff eller bom kan ej lämnas, domarens beslut ska respekteras efter möjlig dialog. 

Projektilen ska, utan att tangera något på vägen, träffa figuren för att poäng ska kunna utdelas. 

Överträdelser mot säkerheten medför omedelbar uteslutning och beslut om detta tas av jury. 

Tävlingsledning och jury (3st) ska redovisas för skyttarna på anslagstavlan. 

Skjutprogram och tider ska anslås lättillgängligt på området. 

Skyttarna ska bevaka sin starttid och inte komma försent. 

Möjlighet för inskjutning av räfflade kulgevär ska finnas.  

Räfflat kulgevär  
Vapnets vikt får max vara 5100g vid figurskyttet på 50 och 100 m. 

Vapnets vikt får max vara 5400g (ink benstöd) vid figurskyttet på 200 - 300 m. 

Vapenbyte (1st.) mellan räfflade kulgrenar är tillåtet. 

Nationell avvikelse vid skyttet med räfflade kulvapen är ljuddämparen exklusive vapen vikt på 5100g 

och 5400g tillåten. Vilket innebär att vikten är fri på ljuddämparen.  

Minsta kaliber för räfflade kulgevär är 222 rem. Central antänd ammunition ska användas. 

Mynningsbroms är tillåtet. 

Fri förstoring på kikarsiktena och fritt trycke. 

Räfflade kulgevär laddas patronvis skott för skott. 

Slätborrade Halvautomatiska Hagelgevär 

Halvautomat kaliber 12-20 max 28-34g slugg, laddas med 1+1 vid varje skottillfälle. 

Endast öppna riktmedel är tillåtet på halvautomat kaliber 12-20 (inga elektroniska eller optiska 

riktmedel är tillåtna).  

Nationell avvikelse vid skyttet med slätborrade halvautomatiska hagelgevär, bockar och sida-sida är 

tillåten.  

Internationell regel säkerhetsflagga ska användas. 

Vid varje tillfälle figuren ska beskjutas ska skytten fråga skjutledaren om det är klart och skjutledaren 

ska bekräfta att skytte kan börja.  
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Tävlingsformer 

Räfflade kulgevär 
I tävlingen räfflade kulgevär ingår grenarna:  

• löpande gris 50m, 20 skott (2 omgångar med 10 skott). 

• fasta figurer 100m, 20 skott (4 figurer med 5 skott). 

• 200m, 10 skott (2 figurer med 5 skott) sittande i bänk/liggande med benstöd samt bak-säck.  

• 300m, 10 skott (2 figurer med 5 skott) sittande i bänk/liggande med benstöd samt bak-säck. 

2 provskott är tillåtna på 200m och 300m på första 5 skotts serien på respektive avstånd.  

Max poäng är 200 + 200 + 200 = 600 poäng.  

Slätborrade Halvautomatiska hagelgevär  
I tävlingen halvautomatiska gevär ingår grenarna: 

• Stående gris 50m, fristående. 16 skott (8 + 8 skott) 

• Löpande gris 50m, snabb fart ca 2,5 s visningstid, 2 skott per löp med blindering 1m i mitten 

av banan. 16 skott (8 + 8).   

Max poäng är 160 + 160 = 320 poäng.  

Kombinerad tävling 
Kombinerad tävling med räfflade kulgevär och slätborrade halvautomatiska hagelgevär sker genom 

sammanräkning av poäng mellan dessa 2 separata tävlingar. 

Maxpoäng i kombinerad tävling är 600p + 320p = 920p 

Den som vinner tävlingen har skjutit högst poäng. 

 

Förklarande text om grenarna 

 

Grenar som ingår i räfflade gevär. 

Löpande gris 50m 
2 serier om 10 skott skjuts.  

Figurens hastighet är snabbgris på 50m ca 2,5s visningstid. 

Figur poäng 10-9-8-7-6-5-0. 

Efter skyttens startutrop kan vapnet anläggas mot axeln, startposition är i höjd med armhålan som 

högst. 

Figuren kallas genom kommandon: 

Skytten, Redo  

Skjutledaren, Redo 

Skytten start (målet startas) 

Maxpoäng i grenen 200p. 
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Viltfigurer på 100 m (liknande som på EM) 

5 skott per figur (5+5+5+5) 

Skjuttid 5 minuter per figur. 

Figur ordning från vänster Rå, Räv, Gems, Vildsvin. 

Rå skjuts med fast trädstöd. 

Räv liggande med armbågarna som enda stöd. 

Gems med rak alpstav. 

Vildsvin fristående. 

Figur poäng 10 till 1 samt 0. 

Maxpoäng i grenen (50+50+50+50=) 200p. 

 

200 och 300m på gems och hjort 
Tillåtna hjälpmedel Benstöd och 1st bak-säck. 

Skytten skjuter i skjutbänk internationellt och nationellt kan liggande vara ett alternativ. 

Provskott 2st, tid 1 minut. 

Provskotten ska skjutas på inskjutningstavlan vid sidan av figuren. 

Inskjutningsskott som träffar figuren i stället för inskjutningstavlan markeras som bom. 

5 + 5 tävlings skott under maxtid på 5+5 minuter (nationell avvikelse kan förekomma med kortare 

skjuttid). 

Figur poäng 10-9-8-7-0. 

Maxpoäng på varje enskild figur är 100p, sammanlagt 200p.  

 

Grenar som ingår i slätborrade halvautomatiska hagelgevär. 

Stående gris 
4 serier om 4 skott skjuts. 

Skjuttid per serie max 4 minuter inklusive kontroll med handkikare av träffläge mellan skott 2-3 samt 

6-7. 

Figuren måste skjutas färdigt med 4 skott innan man skjuter på nästa figur.  

Figur poäng 10-9-8-7-6-5-0. 

Figuren får beskjutas efter kommandon som ges innan varje 4skotts serie: 

Skytten, Redo  
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Skjutledaren, Redo 

Klart att skjuta.  

Maxpoäng i grenen 160p. 

 

Löpande gris 
4 serier om 4 skott skjuts. 

Efter skyttens startutrop kan vapnet anläggas mot axeln, startposition är i höjd med armhålan som 

högst.  

Figurens hastighet är snabbgris på 50m ca 2,5s visningstid. 

Blinderingsplank 1m i mitten av banan, figuren ska beskjutas med 1 skott på varsin sida om mitten 

blinderingen. 

Figur poäng 10-9-8-7-6-5-0. 

Figuren kallas genom kommandon: 

Skytten, Redo  

Skjutledaren, Redo 

Skytten start (målet startas) 

Maxpoäng på löpande gris är 160p. 

 

 

 

 


