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REGLEMENT
FOR
JAGTSKYDNING

Udgave 2017 (version 080217)

Oprindelig 1.1.1997
Generelt
Alle skytter og holdledere tilkendegiver ved tilmelding til en konkurrence, at de er
fortrolige med nedenstående regler og de “Generelle konkurrencebetingelser” – se
særskilt reglement.
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§1

Jagtskydning er en speciel dansk form for flugtskydning. Jagtskydning
foregår til et lige antal duer, der kastes med lige mange duer for hver
standplads, som bagduer, sideduer fra højre, sideduer fra venstre og
spidsduer.

§2

Duernes rækkefølge er:
Først en enkeltdue og derefter en double, en enkeltdue og derefter en
double o.s.v.
Alle enkeltduer skal komme fra samme maskine. Det meddeles før
skydningen om enkeltduerne kastes fra højre eller venstre maskine.

§3

Indretning af bane og banespecifikationer
Bagduerne skydes fra en standplads anbragt 10 meter bag kastemaskinen.
Duerne skal kastes således, at de stiger 4-6 meter over standpladsens
niveau, målt 15 meter fra maskinen.
Spidsduerne skydes fra en standplads, anbragt 25 meter foran
kastemaskinen. Duerne skal kastes således, at de passerer standpladsen i
en højde af 6-8 meter, og må ikke være mere end 1 meter til siden for
skytten, samtidig med at den indbyrdes afstand imellem duerne ikke må
overstige 2 meter.
Sideduerne skydes fra en standplads, der ligger på en linie vinkelret på
duens bane, således at duerne passerer standpladsen i en afstand af 25
meter, når duen er 25 meter fra kastemaskinen. Duerne skal stige 4-6 meter
over standpladsens niveau, målt 15 meter fra maskinen.
Alle duerne i Jagtskydning kastes således, at de i stille vejr falder 55 meter
(+-5 meter) fra kastemaskinen. Ved jagtskydningsstævner skal
afstandspæle og markeringspunkter være på plads inden sidste
træningsdag før stævnet.
Ved bag- og sideduer skal der være et markeringspunkt 15 meter fra
kastemaskinen.
Afstandspæle isættes i lerduernes kasteretning således:
Ved bag- og sideduer isættes pæle 25, 50 og 60 meter fra kastemaskinen.
Ved spidsduer isættes pæle 50 og 60 meter fra kastemaskinen.
Lerduerne skal, på sidste træningsdag før et jagtskydningsstævne kastes jf.
reglerne.
Standpladsernes størrelse skal være 90 x 90 centimeter. (Tolerance +/1cm)

§4

Generelle specifikationer for lerduer
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Lerduens farve kan være helt sort, helt hvid, helt gul eller helt orange,
eller hele overdelen kan males hvid, gul eller orange, eller der kan males
en ring om overdelen i hvidt, gult eller orange.
På hver enkelt standplads skal lerduerne på sidste træningsdag, op til og
ved mesterskabet, have samme farve. Farven på lerduen, som vælges til
et mesterskab, skal være klart synlig mod baggrunden under alle normale
lysforhold. Lerduer af den samme farve skal anvendes under træningen.

A – vægt
B – basis, Ø
C – rotationsring, Ø
D - totalhøjde

105±5 g
110±1 mm
95–98 mm
25–26 mm

E – basishøjde
F – rotationsringshøjde
G – kuppelhøjde *
H – højde, basis & rotationsring

11±1 mm
7±1 mm
8±1 mm
18±1 mm

"G" Den endelige udformning af lerduens kuppel skal være bestemt af det
bedst mulige aerodynamiske design og flyvestabilitet.

Udstyr og ammunition
§5

Til jagtskydning må anvendes haglgevær med kaliber 12 eller mindre
kaliber. Geværer, der kan indeholde mere end 2 patroner, må ikke
anvendes. Remme eller stropper på geværet er forbudt.

§6

Efter
affyringen
må
længden
standardspecifikationen på 70 mm.

af

patronen

ikke

overstige

Haglene skal være kugleformede, og haglladningen må ikke overskride 28g
med en ladetolerance på +0,5 g. Største tilladte hagldiameter er 2,5 mm
med en tolerance på +0,1 mm.
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Kun jern-/stålhagl må anvendes.

§7

Funktioneringsfejl
Hvis et gevær under skydningen sprænges i lås eller løb, skal skytten
have en ny due.
Ved fejl ved gevær eller ammunition, der medfører, at skuddet ikke går af,
gives ny due under forudsætning af, at reglerne i § 16 følges.
I samme serie kan en skytte dog kun få ny due 2 gange som følge af
klikkere eller funktionsfejl.

§8

Går begge skud samtidig, skal duen gives om, såfremt den træffes. Træffes
duen ikke, gives ny due til afgørelse i andet skud. Går begge skud samtidig
mere end to gange, skal geværet kasseres.

§9

Kun i de i § 7 og 8 nævnte tilfælde er det tilladt skytten at skifte gevær eller
løb under samme skydning.
I den enkelte serie må der ikke ændres ved indstillingen på trangboringen
(udskiftelig chokes).

§ 10

§ 11

§ 12

Afvikling af konkurrence
Atleten tilkendegiver, at han er klar til at skyde ved at råbe: “Klar”, og duen
skal komme på klarmeldingen hvorved forstås, at dommer/trykker skal
aktivere udløserknappen ved klarmeldingens begyndelse.
Til en enkelt due må skytten bruge begge skud. Er duen ramt i første skud,
tæller andet skud ikke med, hvis dette afgives.

Indrangering
Det samlede antal af træffere er afgørende for skyttens placering i
præmierækken.
Har to eller flere skytter samme antal træffere, bestemmes placeringen efter
antallet af afgivne skud, således at den skytte, der har afgivet de færreste
skud, bliver nr. 1 o.s.v.
Hvis skytternes placering i præmierækken ikke kan afgøres på antallet af
træffere og afgivne skud, skal placeringen afgøres ved omskydning til to
doubleer i hver retning, såfremt det drejer sig om 1., 2. eller 3. pladsen.
Placeringer fra 4. til og med 10. pladsen afgøres ved 2 doubleer til bagduer.
Fra 11. pladsen og nedefter foretages ikke omskydning og skytter med ens
resultat indplaceres på samme plads i resultatlisten.
Omskydning kan ikke finde sted ved stedfortræder. Såfremt skytter, der har
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kvalificeret sig til omskydning, ikke er til stede til denne, mistes retten til
omskydning, og placeringen i præmierækken vil ved lodtrækning blive efter
de skytter, som har deltaget i omskydningen.
Information om tidspunkt for omskydning gives af jury/stævneleder ved
opslag ved resultattavlen. Det er skyttens pligt at holde sig
informeret om tidspunkt for omskydning.

§ 13

Klarstilling
Skydestilling: Stående med begge fødder inden for standpladsens
afgrænsning.
Geværstilling: Indtil klarmelding er afgivet, skal skytten stå således, at en del
af geværkolben er synlig under armhulen. (Tåen skal være synlig under
armhulen set fra skyttens ryg.)

§ 14

Spidsduer skal beskydes, inden de passerer en lodret linie over skyttens
standplads.
Bag- og sideduer må beskydes, så længe de er i luften.

§ 15

Der noteres en træffer, når mindst ét synligt stykke sprænges af duen.

§ 16

Afviste duer
Der noteres en forbier:
1. Når duen ikke rammes
2. Når duen kun “støver”. Herved forstås, at duen kun er ramt af enkelte
hagl, uden at synlige stykker sprænges af duen.
3. Såfremt skytten efter klarmelding undlader at skyde til en korrekt
kastet due. Han noteres i så fald for såvel én forbier som for ét afgivet
skud.
4. Når skytten ikke får afgivet sit skud, fordi geværet er sikret, eller fordi
han har glemt at lade geværet.
5. Når første skud er en forbier, og skytten ikke får løsnet andet skud,
fordi geværet på grund af rekylvirkningen fra første skud eller af en
anden grund er blevet sikret, eller fordi skytten kun har ladet med én
patron.
6. Når skytten efter klikkere eller funktionsfejl selv åbner geværet eller
rører sikringen, før dommeren har kontrolleret gevær og patron.
7. Når spidsduer træffes efter at have passeret en lodret linie over
skyttens standplads.
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8. Efter to klikkere eller funktionsfejl i samme skydning.
9. Når skytten i øvrigt ikke afgiver sit skud af årsager, der ikke berettiger
til en ny due.

§ 17

NY DUE
Ny due gives:
1. Når begge skud går samtidig.
2. Såfremt geværet under skydningen sprænges i lås eller løb.
3. Såfremt begge duer i en double træffes i første skud. Skydes der forbi
i første skud og begge duer træffes i andet skud, noteres skytten for
én forbier og én træffer.
4. Hvis duen er itu ved udkastning.

§ 18

Ny due eller duer gives, når dommeren skønner at duen/duerne ikke er
kastet i overensstemmelse med reglerne.
En korrekt enkeltdue er enhver hel due udkaldt af skytten og kastet i
overensstemmelse med disse regler.
En korrekt double er to hele duer kastet samtidigt i overensstemmelse med
disse regler.
En ukorrekt double forekommer, når én eller begge duer i en double er
ukorrekte eller, hvis der kun kastes én due.

§ 19

Ny due eller duer gives ved klikkere eller funktionsfejl ved et gevær:
(Som klikkere regnes patroner, der ikke har tændt ved anslag, eller hvor
krudtet ikke forbrænder på normal måde (jf. § 7)).
Hvis første skud klikker, og andet skud ikke afgives.

Hvis første skud klikker, og andet skud afgives, forholder man sig
således:
Hvis duen rammes, noteres en træffer i første skud.
Hvis duen ikke træffes, gives ny due til afgørelse i andet skud, træffes denne
omdue i første skud, noteres en forbier i to skud.
Hvis en due i en double rammes, gives ny double til afgørelse af begge
duer.
Hvis ingen duer rammes, gives ny double til afgørelse af andet skud, og
forbieren fra første skud trækkes med over.
Hvis første skud er en forbier og andet skud klikker, forholder man sig
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således:
Ved enkeltduer:

Ny due gives til afgørelse i andet skud.

Træffes omduen i første skud, noteres en forbier i to skud.
Ved doubleer:

Ny double gives til afgørelse i andet skud.

Forbieren fra første skud trækkes med.

Hvis første skud træffer, og andet skud klikker til en double, forholder man
sig således:
Ny double gives til afgørelse af begge duer.
Hvis begge skud går samtidigt, forholder man sig således:
Hvis enkeltdue rammes, gives ny due til afgørelse.
Hvis enkeltdue ikke rammes, gives ny due til afgørelse i andet skud. Træffes
omduen i første skud, noteres en forbier i to skud.
Hvis en af duerne i en double rammes, gives ny double til afgørelse af
begge skud. Hvis ingen af duerne rammes, gives ny double til afgørelse i
andet skud.
Forbieren i første skud trækkes med.

§ 20

Dommeren kan give ny due:
1. Hvis skytten i væsentlig grad er blevet forstyrret eller generet.
2. Hvis dommeren af en speciel grund ikke finder at kunne afgøre, om
det er en træffer eller en forbier.

§ 21

Et skud regnes som ikke løsnet:
1. Hvis et skud går af for en skytte, før han har afgivet sin klarmelding, men
kastes duen, og skytten afgiver sit andet skud regnes resultatet af dette.

§ 22

En due må aldrig hentes i marken som bevis for træffer eller forbier.

§ 23

Akustisk udkald er tilladt i jagtskydning til et stævne arrangeret af eller
igennem Dansk Skytte Union.
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JAGTSKYDNINGSBANE
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