
Jägareförbundet Norma Cup 2017 
 
Syftet med Jägareförbundets Norma cup är att jägarna ska träna inför jakten för att 
skjuta väl vid jakt. Detta sker genom att skyttemålen så långt möjligt efterliknar olika 
jaktsituationer. 
 
NYHET FÖR I ÅR:  - ålder för juniorklass är nu tom 20 år. 

- Klädseln under tävlingarna skall vara ”jägarmässig” 
 
Regler 
Antal skott bör vara 18- 32 st fördelat på olika stationer. 
 
Klasser  Dam – öppet för alla damer oavsett ålder 
  Junior – tom det kalenderår skytt fyller 20 år (även dam) 
  Jägarklass – öppen för alla 

Yngre oldboys – 50 tom 64 år 
  Veteran – fr.o.m. det år skytt fyller 65 år 
 
Startavgift: 100 kr och 50 kr för junior exklusive ammunition. 
Samma avgift oavsett klass 1 - 4 stig. 
 
Priser:  40 % av startavgift i respektive klass ska gå tillbaka som prispengar, i dam och 
junior bör hela avgiften eller värdet av gå tillbaka. Gärna pris till samtliga juniorer. Om 
det är prisbord ska värdet vara minst detsamma som vid prispengar. 
 
Resultatlistor ska publiceras på Jägareförbundets hemsida och länens hemsidor. 

* För att sporra till ökat deltagande är det god sed att vara ”givmild” med antal priser i 
dam och juniorklass, då de ofta har färre antal deltagare. 

Priser hämtas av skytten eller av ombud, annars tillfaller priset arrangören. 
 
Skytt får gå tävlingen en gång. Vill skytt gå fler gånger är det utanför tävlingen eller 
insatstävling men första serien räknas till tävlingen. 
 
Pins ( Norma /Gyttorp) 

Den som under 2017 skjuter både en Gyttorp Cup/Jägarduvan och en Norma Cup 
jaktstig erhåller en speciell sk. pins. Denna pins får man genom att sända in de 
resultat-remsor, eller kopior, som rivs av startkortet vid genomförd jaktstig. Häfta 
ihop en remsa från Gyttorp Cup tillsammans med en remsa från Norma Cup. 
Dessa sändes till Gyttorp AB Dammbrovägen 1 691 80 Karlskoga   

 



Ammunition 

Vilken ammunition som är tillåten på jaktstigen bestäms av arrangören på varje 
tävling. 
Är det en klass 1 eller 4 måste informeras om i annonser. 
 
 

Vapen 

Vid skytte enligt Jägareförbundets Norma cup får, med undantag för luft- och 
kolsyregevär eller sådant vapen som drivs med annat liknande utskjutningsmedel1/, 
endast användas gevär av konstruktion och kaliber som är tillåten att använda vid jakt 
enligt Vapenlagstiftningen, Naturvårdsverkets föreskrifter och Rikspolisstyrelsen 
föreskrifter. Gevär ska vara försett med för jakt tillåtet riktmedel. 
1/Undantaget beträffande luft- och kolsyregevär (även annan drivgas) hänvisas till den 
särskilda disciplinen för sådant vapen. 
 
Tillåtna riktmedel: sikte - korn, diopter, kikarsikte eller ljuspunktsikte - dock ej 
lasersikte. 
 
Helmantlad ammunition får användas. Det föreligger inget krav på att använd 
ammunition håller den kulvikt och anslagsenergi som krävs för de respektive 
klass. Patronerna får inte vara laddade med svartkrut. 
 
Vid sådant skytte där flera skyttar skjuter samtidigt, var och en mot sitt mål i en 
målgrupp, får vapnet inte vara försedd med rekylbroms eller liknande som stör andra  
skyttar, ljuddämpare är dock tillåten. Vid skytte mot löpande älg är dock  
mynningsbroms tillåten där skytt skjuter själv. 
 
Klädsel 
Klädseln under tävlingarna skall vara ”jägarmässig”, anpassad till gällande 
klimatiska förutsättningar. 
Det är inte tillåtet att använda sådana skyttejackor/skyttebyxor/skytte- overaller som 
har inre eller yttre särskild stoppning eller som har andra anordningar i avsikt att 
utgöra stöd för rygg, armbåge eller fötter under skjutningen eller någon form av handske. Det  
är dock tillåtet att använda en vanlig skytte-väst (typ skeet väst eller liknande) 
Tvistemål angående klädseln avgörs av juryn. 
 

Utformning av stigen 

Jägarförbundets Norma skytte är i första hand till för att främja vanliga jägare och 
nybörjare så att de ska finna kulskytte inspirerande och trevligt samt vara en bra 
träningsform inför jakten, och i andra hand tillgodose de etablerade skyttarnas behov 
av träning. 



För att få nybörjare och jägare att tycka det är trevligt och för att skapa en förutsättning 
för att de skall komma tillbaka är det viktigt att de träffar inom träffområdet. Någon 
exakt gräns finns självklart inte.   

Viktigt är det därför att svårighetsgraden inte är för hög.  

Börja och sluta kuljaktstigen med ett lätt mål! Det är första och sista målet som man 
kommer ihåg = träff och poäng = en glad och nöjd deltagare! Plus att ett 1:a mål som 
är lätt och med bra stöd t ex tornkant ger jägaren en möjlighet att ”kolla bössan för 
dagen”. 
 
Några viktiga faktorer som påverkar svårighetsgraden  

1. Avståndet  

Håll avstånden till normala avstånd man skjuter på vid jakt. Här kan arrangören också 
bestämma att det ska användas ett visst stöd på en viss station, t. ex. enkel skjutskäpp, 
sittande på jaktstol med stöd på halmbal.  
 

2. Rörliga mål 

Används rörliga mål ska det vara rimlig fart i förhållande till skjutavståndet. 
 

3. Trånga skottfält/ tid per mål 

Här ska det i normalfallet vara en rimlig tid att skjuta på figuren dvs inte för kort 
sträcka figuren syns eller för snabba figurer. I vissa situationer kan det krävas snabbare 
skott, tex skadskjutet vilt. 
 
En av stationerna kan vara av lite högre svårighetsgrad för att särskilja de etablerade 
skyttarna men lägg det så att vanlige jägaren kan lära sig att detta var för svårt och 
låter bli detta i en jaktsituation. 
 

Skyttetekniska regler 

1. Kulstigen skall vara öppen. Den skytt som är närmast i tur att skjuta äger rätt 
att se målen före skjutning, direkt bakom skjutplatsen.  

 
2. På skjutplatsen ska vapnet alltid peka i skjutriktning. Laddning sker på 

stationschefens direktiv. Skytten ska kalla på målet inom 10 sek fr.o.m. 
”klartecknet” från stationsdomaren. Vid stillastående mål bör skylt finnas hur 
lång tid skytten har på sig för att börja skjuta efter klartecken från skjutledare. 
 
Något moment bör vara att man med hjälp av skjutkäpp är beredd där vapnet 
vilar i käppen och man lyfter och skjuter. Ska det efterlikna jakt och man inte 
skjuter med stöd så bör man inte ha vapnet vid kinden vid framkallande av 
målet. Vanligtvis så orkar man ju inte stå så vid vanlig jakt. 



3. Om skytt glömmer att osäkra vapnet, noteras detta på resultatkortet. Första 
gången skytten glömmer att osäkra vapnet äger denne rätt att skjuta om och 
erhålla resultat. Andra och påföljande gånger under stigen noteras resultat på 
kortet med BOM.  

4. Vid eldavbrott på grund av vapen- och/eller ammunitionsfel eller av annan 
orsak skall skytten förbli stående med vapnet i skjutriktning utan att öppna 
eller vidröra säkringen förrän stationsdomaren har kontrollerat vapnet. Sker 
inte så döms BOM. Max 2 vapenfel per station är tillåtna. Efter 3:e 
vapenfelet gäller skjutet resultat vid 3:e skjutningen (resultaten från 1:a eller 
2:a skjutningen kvarstår ej). 

 

5. Vid mål eller arrangörsfel går hela målet om obegränsat antal gånger 

6. Vapenrem får vara monterat på vapnet vid skjutning och användas som 
remstöd om stationens regler tillåter detta.  

Vid frågor som ej tas upp i dessa regler tillämpas Jägareförbundets 
tävlingsreglemente i tillämpliga delar. Dessa finns på www.jagareforbundet.se  

Särskiljning  

1. Vid lika slutresultat skall alltid särskjutning ske om förstaplatsen i respektive 
klass. Särskjutning om andra respektive tredjeplats är det upp till arrangören att 
avgöra. Ett skiljemål kan vara en 10 ringad tavla. 

2. Särskiljning sker därefter genom att den som varit ”full längst” vinner. Skulle det 
inte räcka räknas därefter antal 10:or, 9:or etc. Skytt som inte är kvar för aktuell 
särskjutning blir placerad sist av de med lika slutresultat, är det flera skyttar som ej 
är med om samma särskjutning sker placering enligt bokstavsordning. 

Jury  

För tävling i Jägareförbundet Norma cup utses en jury bestående av 3 ledamöter.  
Vilka som ingår i juryn anslås, exempelvis på resultattavlan. Juryledamöter  
skall ha erfarenhet av jaktskyttetävlingar och tävlingsorganisation. 
Juryn skall finnas tillgänglig under hela tävlingen. En av ledamöterna ska vara  
deltagande skytt. Arrangerande klubb väljer i god tid ut dessa.  
 
Juryns uppgifter är bland annat; 
att i samråd med stationsdomarna besluta i frågor om tekniska fel eller andra  
störningar i tävlingarna, 
 
att besluta om diskvalifikation, annat straff (varning etc) eller föreläggande för skytt  
som åsidosatt säkerhetsbestämmelser eller på annat sätt uppträtt oacceptabelt . 
 



att behandla protester. 
 
Beslut av juryn som påverkar tävlingen ska skriftligen anslås på anslagstavlan. 
 
Juryns beslut är slutgiltiga och kan inte överklagas. 
 

Protest 

Protest ska ske skriftligt, senast 30 minuter efter det att aktuell person/skjutlag har 
avslutat sin serie. Åtföljs av 100 kr som återbetalas vid bifall. 
 
 
I varje enskild fråga eller händelse i övrigt skall bedömning/regeltolkning i första hand  
göras av skjutledare/domare. Efter protest fälls avgörande i förekommande fall av  
juryn. 

I fall som inte täcks av reglementet kan skjutledare/domare välja att själv avgöra fallet  
eller i förekommande fall hänskjuta det till juryn. 
 

Resultat på hemsidan 
Som arrangör skall du snarast efter genomförd tävling, sända komplett resultatlista via mail 

till : rikard.sodergren@jagareforbundet.se 

Resultat som skickas / mail redovisas på hemsidan: www.jagareforbundet.se 

Det går också att sända komplett resultatlista eller startkorten per post till  

Jägarförbundet Jägarduvan c/o Rikard Södergren  

Knista Björklund 

716 92 Fjugesta  

Men då redovisas inte resultaten på hemsidan.  

Kom ihåg möjligheten att annonsera ut tävlingen på Normas Facebook sida också. 
 

Riksfinal  

Finalen arrangeras 2017 är inte klart men går en helgdag i slutet av september. 
Vid riksfinalen är det valfritt att skjuta med kaliber i klass 1 – 4. I finalen måste 
deltagarna skjuta med Norma ammunition. 
Skjutavstånd är mellan 30 – 120 m.  
Det är enkelt att kvala till riksfinalen i Jägareförbundet Norma cup, enda kravet är att 
delta vid minst 1 tävling som ingår i Norma Cup, under året. 



Vid final sker särskjutning alltid om pallplatserna. 
Mer information om finalen kommer på hemsidan www.jagareforbundet.se  
 

Med hopp om ett trevligt och givande skytteår!  

Lisbeth Lööv/Johan Wegemark och Lars Björk 

Tävlingssekr. Gyttorp Cup och Jägarduvan 

tel. 070-697 16 23  

jaktstig@telia.com 


