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SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET JAKTSKYTTE
MÄRKESREGLEMENTE 2013-2016
Det primära syftet med Jägareförbundets samlade skytteverksamhet är att för
bättra jägarnas förmåga att skjuta väl vid jakt. Det tävlingsmässiga skyttet,
märkesskyttet och utbildningen Jaktskottets grunder är viktiga delar av denna
verksamhet. Banor som är medlemmar i Svenska Jägareförbundet får köpa
förbundets märken.
Översikt av Svenska Jägareförbundets jaktskyttemärken
Älgskyttemärket
Älgskyttemärket förekommer i brons, silver och guld. Prov för märket skjuts som
stående plus löpande älg och skall avläggas på älgskyttebana (80 m). För märkesskjutning får även skjutning ske på skalenlig standard figur på kortare avstånd och
med mindre öppning på banor som godkänts av Jägareförbundet.
Älgskyttedekalen
Dekalen utgör bevis på att man avlagt älgskyttemärket i minst brons.
Dekalen är utförd i självhäftande material och kan klistras på baksidan av medlems
kortet. En ny dekal framtages för varje år.
Påbyggnadsmärken till älgskyttemärket
Påbyggnadsmärkena finns i tjugo (20) olika utföranden
•
•
•
•
•
•
•
•

veteran - brons, silver och guld
lägre påbyggnadsmärke - en, två och tre stjärnor
högre påbyggnadsmärke - en, två och tre stjärnor
veteranelitmärke
veteranelitmärke - en, två och tre stjärnor
högre veteranelitmärke
högre veteranelitmärke - en, två och tre stjärnor
mästarmärke - brons, silver, guld
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För att erövra påbyggnadsmärke skall skytten under tre (3) år ha avlagt prov för lägst
älgskyttemärket i brons.

Högviltdekalen
Dekalen är utförd i självhäftande material. Ny dekal framtages för varje år.
Dekalen utgör bevis på att vapen till vilket förekommer klass 1-ammunition är väl
inskjutet och att skytten med jägarmässigt stöd (enkel skjutkäpp eller rem- el. midjestöd) kan skjuta fyra (4) bra skott i följd mot en stillastående älgfigur på 80 m.

Nordisk Jegersamvirkes skyttemärke
NJS-märket erövras av den som vid RM, SM eller NM uppnår 250 poäng eller mer.
Märket kan erövras obegränsat antal gånger.
Bevis
3 sorters bevis finns:
Älgskyttebevis - där avlagda älgskytteprov kan införas upp till 60 år.
Mitt Träningsskytte – Denna loggbok, för både kul- och hagelskytte, är en handling
som visar att du frivilligt tagit det ansvar som varje jägare självklart ska ta. Ditt
träningsskytte bestyrks av en jaktkamrat eller skjutledare i kolumnen ”Signatur”.
Björnpass – Skjutmoment mot stillastående björnfigurer.
Sidofigur 80 meter. Sidofigur 40 meter. Frontfigur 20 meter.
För ifyllande av Bevis får avgift inte uttagas.
För ifyllande av Bevis gäller legitimationskrav.
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Älgskyttemärket
Allmänt
Fordringarna för älgskyttemärket i brons gäller även för jägarexamens Praktiskt
högviltprov/kulvapen.
Den som vill undergå prov för älgskyttemärket skall kunna legitimera sig.
Vapen som används vid prov för älgskyttemärket skall ha en kaliber till vilken
förekommer klass 1-ammunition. Vapnet skall vara av sådan konstruktion och sådant
utförande att det av myndighet kan godkännas för jakt.
Älgfiguren skall vara den svenska standardfiguren för skytte mot löpande älg med
den större ringningen och asymmetriskt träffområde (se punkt 3.1.2). Träffområdets
begränsningslinje utgör gränsen för den anatomiskt riktiga vitala träffytan i
brösthålan.
Skjutställningen är stående och annat stöd än enkel skjutkäpp eller rem- midjestöd är
inte tillåtet. Med enkel skjutkäpp förstås en käpp som med endast en punkt kan stöd
jas i marken (golvet). Den ände av käppen som vänds uppåt får vara försedd med
klyka. Käppen får ha en diameter om högst 30 mm på det tjockaste stället. Även stöd
käpp som stödjer på en punkt i midjan, änden som vänds uppåt får ha klyka, är
tillåten att användas.
Skyttar som har sådant handikapp att de svårligen kan genomföra skjutningen
stående, får inta valfri skjutställning, dock inte liggande. Erforderligt stöd får
användas.
Skjutningen skall utföras som stående plus löpande enligt basprogrammet för KM
och LM d v s varje lopp börjar med att älgfiguren står strax utanför markörskyddet.
Hela figuren skall vara synlig men nosen får befinna sig högst fem meter framför
murens kant. Ett skott avlossas mot den stående figuren, som startas på skottet
med en fördröjning på två sekunder (+/- 1 sek.) och då ger tillfälle till ett skott
mot löpande älg. En serie omfattar två lopp - ett i vardera riktningen.
Skjuts båda skotten på stående figuren dras det sämsta skottet bort och serien blir
underkänd.
Om löpandeskottet av någon anledning inte kan lossas gäller följande. Ståendeskottet
skall klistras men inte markeras eller protokollföras. Därefter skall loppet köras om
med ett stående- och ett löpandeskott. Uppstår samma problem mer än en gång under
en serie är serien underkänd och skjutningen skall avbrytas för kontroll av vapen och
ammunition.
Skjutningen börjar först efter det skjutledaren meddelat att det är klart att skjuta.
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Markering sker efter varje serie. Vid markeringen kan olika metoder användas.
Markering och lägesangivelse kan göras t ex med lampor, med markörspadar,
elektroniskt eller med hjälp av radio. Det får emellertid aldrig, oavsett vilket markringssystem som används, råda tveksamhet om värde och läge för en träff vare sig
för skytt eller skjutledare.
Över varje serie skall skjutprotokoll föras. Skjutresultaten skall därvid antecknas
enligt följande:
51
antecknas som
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”
4
”
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”
träff inom träffomr. ”
annan figurträff
”
figurbom
”
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Älgskyttemärket förekommer i valörerna brons, silver och guld. Som godkänt
resultat räknas
a) För märket i brons: Tre serier med samtliga skott inom träffområdet.
b) För märket i silver: Tre serier med minst 14 poäng per serie och med samtliga
skott inom träffområdet.
c) För märket i guld:

Fyra serier med minst 17 poäng per serie.

Har någon avlagt godkända skjutprov mot löpande plus stående älg för Svenska
Jägareförbundets jaktskyttemärke, gäller dessa under samma kalenderår för motsvarande valör av älgskyttemärket under förutsättning att samtliga skott träffat inom
träffområdet.
För viss valör av märket fastställda resultat skall uppnås under samma kalenderår.
Dock erfordras inte att serierna skjuts i följd eller på samma dag. Serierna behöver
inte heller skjutas på samma bana.
Guld- eller silvermärke kan erövras direkt. Det föreligger således inget krav på
början med lägsta valör. Olika valörer av märket kan också erövras under samma år.
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Påbyggnadsmärken
Veteranmärke
Veteranmärke för älgjägare kan erövras i brons, silver eller guld av den, som under
visst antal år oavsett om i följd eller ej, med början tidigast år 1960, avlagt godkända
skjutprov för lägst älgskyttemärket i brons, nämligen:
för brons
för silver
för guld

3 år
6 år
9 år

Efter fullgjorda prov för veteranmärket i guld kan ytterligare påbyggnadsmärken
erövras.
Lägre påbyggnadsmärke med 1, 2 och 3 stjärnor
Den som, efter att ha erövrat veteranmärket i guld under ytterligare 3, 6 respektive 9
år oavsett om i följd eller ej, avlägger godkända skjutprov för älgskyttemärket i
brons, har rätt att lösa det lägre påbyggnadsmärket med 1, 2 respektive 3 stjärnor.
Högre påbyggnadsmärke med 1, 2 och 3 stjärnor
Den som, efter att ha erövrat det lägre påbyggnadsmärket med 3 stjärnor, under
ytterligare 3, 6 respektive 9 år oavsett om i följd eller ej, avlägger godkända
skjutprov för älgskyttemärket i brons, har rätt att lösa det högre påbyggnadsmärket
med 1, 2 respektive 3 stjärnor.
Veteranelitmärke
Den som, efter att ha erövrat det högre påbyggnadsmärket med 3 stjärnor under
ytterligare 3 år oavsett om i följd eller ej, avlägger godkända skjutprov för älgskyttemärket i brons, har rätt att lösa veteranelitmärket.
Veteranelitmärke med 1, 2 och 3 stjärnor
Den som, efter att ha erövrat veteranelitmärket, under ytterligare 3, 6 respektive 9 år
oavsett om i följd eller ej, avlägger godkända skjutprov för älgskyttemärket i brons,
har rätt att lösa veteranelitmärket med 1, 2 respektive 3 stjärnor.
Högre veteranelitmärke
Den som, efter att ha erövrat veteranelitmärket med 3 stjärnor, under ytterligare 3 år
oavsett om i följd eller ej, avlägger godkända skjutprov för älgskyttemärket i brons,
har rätt att lösa det högre veteranelitmärket.
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Högre veteranelitmärke - 1, 2 och 3 stjärnor
Den som, efter att ha erövrat det högre veteranelitmärket, under ytterligare 3, 6
respektive 9 år oavsett om i följd eller ej, avlägger godkända skjutprov för
älgskyttemärket i brons, har rätt att lösa det högre veteranelitmärket med 1, 2
respektive 3 stjärnor.
Mästarmärke
Den som, efter att ha erövrat det högre veteranelitmärket med 3 stjärnor, under
ytterligare 3, 6 respektive 9 år oavsett om i följd eller ej, avlägger godkända
skjutprov för älgskyttemärket i brons, har rätt att lösa mästarmärket i brons, silver
respektive guld.
Den som erövrat mästarmärket i guld har under sammanlagt 60 år avlagt godkända
prov för älgskyttemärket.
”Bevis över avlagda älgskytteprov” är ett samlingskort över avlagda skjutprov. För
ifyllande av ”Bevis över avlagda älgskytteprov” får avgift inte uttagas.
För ifyllande av ”Bevis över avlagda älgskytteprov” gäller legitimationskrav.
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Högviltdekalen
Allmänt
Högviltdekalen är framtagen för att jägarna varje år skall stimuleras att kontrollera
vapnens skottställning och träningsskjuta i sådan omfattning att de med jägarmässigt
stöd kan skjuta fyra (4) bra skott i följd mot en stillastående älgfigur på 80 meters
avstånd.
Högviltdekalen är utförd i ett självhäftande material. Dekalens färg
ändras för varje år.
Berättigad att förvärva högviltdekalen är den som avlägger godkänt skjutprov för
antingen:
Svenska Jägareförbundets älgskyttemärke i lägst brons
eller
Högviltdekalen enligt nedan angivna regler.
Endast en dekal får förvärvas. Valfritt antal prov får avläggas.
Bestämmelser för provet
Vapen
Skjutningen skall genomföras med eget vapen som kan laddas med klass 1 ammuntion. Tillståndet att inneha vapnet skall gälla för jakt.
Ammunition
Såväl jakt- som övningsammunition får användas.
Mål
Stående älg - den svenska standardfiguren för skytte mot löpande älg eller
älgkalvfigur.
Skjutavstånd 80 meter.

Skjutställning
Fristående, knästående eller sittande, jägarmässigt stöd ( enkel skjutkäpp, stolpstöd,
midjestöd och rem) får användas. Begränsningar kan finnas på jaktskyttebanornas
möjligheter till olika skjutställningar och användandet av olika stöd.
Skjutställningarna finns beskrivna i tävlingsreglemente.
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Antal skott
Serien omfattar fyra (4) skott - Inga provskott.
Tid
Serien skall utföras inom en tid av 45 sekunder räknat från första till och med sista
skott.
Krav
Vid skjutning mot älgfigur: samtliga skott inom ringarna.
Vid skjutning mot älgkalvfigur: samtliga skott inom träffområdet.
Provplats
Varje av polismyndigheten för skjutning med klass 1 ammunition godkänd
skjutbana.
Ledning
Proven ska genomföras under överinseende av skjutledare. Denne kan vara
provledare för jägarexamen, skjutledare för älgskyttemärket, av
länsjaktvårdsförening eller - efter beslut härom i föreningens styrelse - av respektive
jaktvårdskrets särskilt förordnad skjutledare för högviltdekalen.
Dokumentation
Skjutkontrollanten upprättar, för den som klarat provet, ett intyg enligt fastställt
formulär som tillhandahålles av Svenska Jägareförbundet. Av intyget skall framgå
provtagarens namn och personnummer samt vilket datum provet avlagts.
Har provet avlagts vid älgskyttebana skall banans registernummer . Skjutledaren skall
vidare, genom att markera aktuell ruta i fältet
till vänster på intyget, med ett kryss ange på vilket sätt legitimationskontrollen
genomförts och bestyrka detta med sin signatur. Intyget skall undertecknas av
skjutledaren.
Intyget gäller intill den 1 juli året efter det provet avlagts.

