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Kretskampen –  Skytte- och kunskapstävling för ungdomar 13-20 
år 
Laget ska bestå av minst 3, högst 5 deltagare. Varje lag har en lagledare 

Tävling i flera steg, krets, län och SO 

(Deltagarna behöver inte vara medlemmar i Svenska Jägareförbundet) 

 

Tävlingen består av följande moment 

Teorifrågor, 10 frågor; 5 /rätt svar (Max 50 p) 

Jägartrap, 10 duvor; 1 p/duva (Max 10 p) 

Hare, 2 löp a 2 skott; 1-2 träffade hagel = 1 p, 3-4=2 p, 5-6=3 p, 7=4 p, 8>5 p 

Stående bock på 50 m (22 lr) 5 skott; (träff=2 p, bom = 0 p) (Max 10 p) 

Stående älg 80 m, 5 skott (träff=2 p, bom =0 p) (Max 10 p) 

 

Teori 

10 teorifrågor utformad av varje krets/länsförening (liknande Jägarexamen). 

Frågorna besvaras gemensamt i gruppen, varje rätt ger 5 p. (Max 50 p) 

 

Lerduvor 

10 frånduvor per deltagare. Varje träffad duva ger 1 p. (max 50 p för laget)  

Vid färre än 5 lagmedlemmar lottas vem/vilka som skjuter fler gånger. Alla 50 skott ska 

alltså skjutas. 

 

Löpande hare 

2 harlöp (4 skott) per person. Totalt 10 löp (20 skott) per lag. Målet är Jägarexamens mark- 

mål. Varje hare beskjuts med 2 skott. 1-2 träffade hagel = 1p 

3-4=2 p, 5-6=3 p, 7=4 p, 8>=5 p. Maxpoäng för laget är 50 p. Markering efter varje skytt. Vid 

Färre än 5 lagmedlemmar lottas vem/vilka som får skjuta fler gånger. Samtliga 20 skott ska 

skjutas. 

 

Råbock 

5 skott per person. Totalt 25 skott per lag. Målet är stillastående råbock. Avstånd 50 m, skjutning 

med jägarmässigt stöd. Endast kaliber 22 lr.  

Varje träff inom träffområdet ger 2 p. Maxpoäng för laget är 50p. Markering efter att alla skjutit 

klart. Vid färre än 5 lagmedlemmar lottas vem/vilka som får skjuta fler gånger. Samtliga 25 skott 

ska skjutas. 

 

Stående älg 

5 skott per person. Totalt 25 skott per lag. Målet är stillastående älgfigur. Avstånd 80m, 

Skjutning med jägarmässigt stöd. Minst klass 2 kaliber. 

Varje träff inom träffområdet ger 2 p. Maxpoäng för laget är 50 p. Markering efter att alla skjutit 

klart. Vid färre än 5 lagmedlemmar lottas vem/vilka som får skjuta fler gånger. Samtliga 25 skott 

ska skjutas. 



 

 

Tidsram för de olika deltävlingarna 

 

Uttagningstävlingarna i kretsarna ska vara genomförda före sista juli. 

 

Länsfinalen ska vara genomförd före sista augusti. 

 

SO-final  

 

 

Lycka till ! 

 

 

Vid frågor kontakta; 

 

Hanna Ståhl, Kungsbacka tel 0300-19416, 070-339 92 87 

Louise Gårdefalk, Kristianstad tel 044-129341, 070-240 19 58 

Daniel Söderberg, Skedhult tel 0381-13073, 070-339 92 26 

Jan Westlund, Jönköping tel 036-102377 

 

 

 
  

 


