REGLEMENTE Föreningsegen Gren
Gällande Reglemente - Grenen Gevär
Senast fastställt vid Styrelsemöte 2020-12-06
§ 1 Vapentyper
Tillåtna vapentyper är kulgevär med valfri omladdningsfunktion och god
inneboende precision. Vapen med helautomatisk omladdningsfunktion tillåtes ej.
§ 2 Riktmedel
Valfria riktmedel tillåts.
§ 3 Vapenvikt
Ingen viktbegransning finnes.
§ 4 Pipa
Piplängd mellan 4,5” (114mm) till 29” (740mm) tillåts.
§ 5 Avstånd
Tillåtna skjutavstånd är 25-300 meter.
§ 6 Skjutställningar
Tillåtna skjutställningar är liggande, knästående samt stâende,stånde med stöd.
Skytt kan válja att skjuta sittande vid knästående ställning om skal talar därtill, ex.
knaskada.
§ 7 Tillåtna kalibrar
Kaliber från och med 22lr till och med 50.
§ 8 Måltavlor
Tillåten mãltavla är 10-ringad internationell gevärstavla.
§ 9 Serier
2 x 10 patroner per ställning om inte annat bestàms av skjutledaren.
§ 10 Poängräkning
Resultat räknas enligt poängträff på tavlan. lnget handikappsystem dár hänsyn tages
till olika vapens prestanda avseende precision finnes.
§ 11 Tidsätgãng
Tidsåtgång per serie bestäms av ansvarig skjutledare på plats.
§ 12 Eldavbrott
Skytt som får eldavbrott får en chans att skjuta orn serien om inte skäl talar mot detta.
§ 13 Sãkerhet
Vid varje skjuttillfälle skall ansvarig skjutledare utses. Förbandsmaterial skall finnas
samt tillgång till mobiltelefon. Skytt som inte uppvisar säker vapenhantering kan av
skjutledaren, med omedelbar verkan, avvisas frÂn skjutlinjen.
§ 14 Tvist
Om tvist uppstår avseende resultatrãkning àkommer det medlem av styrelsen att avgöra
denna.
§ 15 Priser
lnga priser får ges till vinnare om inte annat bestäms.
Dessa bestämmelser kan ändras vid ordinarie
årsmõte.
§ 16 Tävlings grenar och klasser
Klasser gevär:
Bolt aktion
byggelrepeter
Halvautomat
Enkelskott
Grenar gevär:
Öppna riktmedel/Iron sight
Optik
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Bilaga 1. Mål
Samtliga vanligt förekommande mål i handeln kan förekomma beroende på
tävlingsarrangören.
Förutsatt att de är godkända säkerhetsmässigt och i SäkB.

Bilaga 2. Kommandoord
(Provskjutning sker utanför den nedanstående kommandoserien.)
MED [Antal] patroner , SÄKRA, LADDA (ca 30 s före ALLA KLARA?)
ALLA KLARA? (Om NEJ upprepa efter ca 10 s)
OSÄKRA
10 SEKUNDER KVAR (10 s före ELD eller den tidpunkt då rörliga figurer skall visas.
Kommandoserien fullföljs även om någon skytt avlossar skott före eld.)
FÄRDIGA (3 s före seriens början.)
ELD
ELD UPPHÖR (Används då skjutningen avslutas, utdrages under 3 s. Kan ersättas med visselsignal.)
PATRON UR, PROPPA VAPEN (efter skjuttidens slut)
ORDNA FÖR VISITATION (Skyttarna visar upp tomt magasin och vapen med
säkerhetspropp/-bricka isatt.)
MARKERA (i regel kompletterat med anvisningar om kontroll av markering och protokollskrivning) Vid
behov används dessa nedanstående kommandon beroende på hur tävlingen är upplagd (avsett för
när enbart en skytt åt gången kan tävla, med skjutledaren intill skytten):
a) “Load and make ready" (skytten laddar vapnet pekandes i säker skjutriktning)
b) “Are you ready?" (skytten får påkalla uppmärksamhet om något felar)
c) “Standby"
(Skjutledaren startar en timer som piper vid start, vilket motsvarar kommandot "eld")
d) “If you are finished, unload and show clear” (skytten visar tomt patronläge för skjutledare)
e) “If clear, hammer down” (skytten torrklickar ”fäller hammaren med avtryckaren” i
säker riktning)
f) “Range is clear" (skytten för in säkerhetsflagga i loppet på vapnet och för vapnet
till vapenställ eller annan säker förvaring med pipan riktad uppåt)

Bilaga 3. Säkerhet
Personlig säkerhet och ansvar
Dessa bestämmelser gäller allt skytte för Föreningen SRSF. Det som sägs om
tävlingsledare gäller i tillämpliga delar för ledare av annan skjutning än tävling.
Grundregler *OBS EXTREMT VIKTIGT*
Det är förbjudet att rikta ett vapen mot personer eller i annan riktning så att det kan
innebära fara eller
vâlla skada. Vapen skall alltid hanteras i säker riktning. Detta gäller såväl laddade som
oladdade vapen och följaktligen även för proppade vapen. Utgå fràn att varje vapen är
laddat.
Kontrollera alltid att vapnet är oladdat efter skjutning, innan du Iämnar över till eller tar
emot vapnet fràn annan samt före vapenvård och annan hantering. Kontrollen utförs genom
att man förvissar sig om att vapnet är proppat. Undantag skall göras då eldavbrott uppstått
och vapnet skall överlämnas till ansvarig för kontroll av om omskjutning får ske. Mellan
kommando PROPPA VAPEN och LADDA (även range is clear och load and make ready) skall
vapnet alltid vara försett med isatt säkerhetspropp/bricka. Var vaksam pa i vilken riktning
pipans mynning pekar. Observera att ett vapen även vid maximal rekyl och vid eventuell
justering skall peka i säker riktning. Det bästa sättet att undvika att mynningen pekar i farlig
riktning vid förflyttning är att förvara vapnet i hölster eller väska. Kontrollera alltid vad som
finns bakom mâlet. Kulfånget skall även ta upp rikoschetter.
Vid all skjutning skall en av de närvarande vara skjutledare. Har skjutledare inte utsetts av
arrangören, skall skyttarna själva utse sådan. Vapen eller ammunition ska aldrig hanteras av
någon som är pâverkad av alkohol eller andra droger. Förhindra olycksfall med barn och
vapen genom att se till att vapen och ammunition är inlåsta och oåtkomliga för minderáriga
(och andra obehöriga) när du inte är närvarande. Försäkra dig om att varje vapen som inte
är under din direkta uppsikt och kontroll förvaras pa ett säkert och lagenligt sätt.
Allmänt
Ett vapen skall alltid bäras och hanteras oladdat med patronlägesflagga/bricka isatt när det
inte används i ett skjutmoment. Ett vapen definieras som laddat när
● En skarp patron finns i patronläge eller trumma
● En pistol eller gevär har ett påfyllt magasin i vapnet
● En revolver har en påfylld trumma
Påfyllt magasin eller enstaka patron får inte införas i vapnet (inklusive trumma) förrän
laddning anbefallts. Laddning får inte äga rum förrän skytt befinner sig på plats varifrån
skjutning skall äga rum.
Vid tävling och organiserad träning får laddning inte ske utan kommando. Vapen făr inte
hölstras/nedpackas eller bortföras frân skjutplats förrän patron ur genomförts och vapnet
visiterats, samt försetts med patronlägesflagga/bricka. Gå aldrig framför skyttar på skjutplats.
Hölstrat/ohölstrat eller vapen i väska eller liknande skall bäras/förvaras med isatt
patronlägesflagga/bricka och urtaget magasin så att det är uppenbart för omgivningen att
vapnet är oladdat.
Vid skjutning på bana får skytt under pågående markering inte hantera sitt vapen (lyfta,
justera o dyl.) innan skjutledaren givit sin tillàtelse eller kommenderat LADDA. Vid anbefallt
avbrott i skjutning skall PATRON UR göras. Funktionärs direktiv skall åtlydas.
Kontrollera att vapnet är i sådant tekniskt tillstånd att skjutning kan ske utan risker för skytten
eller nágon i skyttens närhet. Vapnet får därför inte ändras fràn sitt modellenliga utförande
avseende konstruktionsdetaljer som pâverkar hâllfasthet, säkerhet eller avsedd funktion.
Uppstâr riskabelt fel under pågående skjutning, till exempel obefogad helautomatisk
funktion (sprutning), skall skjutningen omedelbart avbrytas. Använd aldrig annan
ammunition än den vapnet är avsedd för.
Använd inte ammunition som är skadad, vars ursprung är osäkert eller handladdad
ammunition om osäkerhet råder om dess egenskaper. Före skjutning skall skytt kontrollera att

loppet är urdraget och fritt från främmande föremål.
Hörselskydd skall användas vid allt skytte och i närhet av skjutplatsen.
Ögonskydd (skyddande glasögon) skall användas vid allt skytte samt av eventuella åskådare.
Var och en som upptäcker fara skall snarast rapportera detta till funktionär. Är faran
överhängande skall den enskilde ropa AVBRYT och avbryta pågående skjutning. Då någon
ropar AVBRYT skall all pågående skjutning omedelbart avbrytas.
Patron ur genomföres efter kommando av skjutledare (så snart det kan ske säkert).
Laddning och patron ur
Laddning utförs med vapnet framför kroppen och i skjutriktningen. Fingret hålls hela tiden
utanför varbygeln. Patron ur utförs med vapnet framför kroppen och i skjutriktningen.
Visitation efter skjutning
Håll upp vapen och magasin i axelhöjd, så att den visiterande kan kontrollera att patronläge,
låda, trumma och magasin är tomma. Finns skjutbänk på skjutbana skall vapnet i stället läggas
där. Att patronläget är tomt tydliggörs genom isatt patronlägesflagga/bricka. Observera att
revolver (trumman) skall l‹ontroIIeras innan patronlägesflagga/bricka sätts i. Den visiterande
anger genom en klapp på axeln att visitationen är klar. Vid skjutning på bana skall visitation
utföras innan vapnet bortföres från skjutplatsen (till exempel för att vapenvakt saknas).
Förvaring och transport av vapen och ammunition
Bestämmelser om förvaring och transport av vapen och ammunition finns i:
• 5 kap. Vapenlagen (1996:67)
• 9 kap. Vapenförordningen (1996:70)
Polismyndigheten har utarbetat föreskrifter och allmänna råd om
vapenlagstiftningen (PMFS 2016:4 FAP 551 3).
Överträdelser
Den skytt som överträder bestämmelserna kan drabbas av påföljderna varning, diskvalificering
eller avstängning.
Varning
Om en skytt inte rättar sig efter en funktionärs påpekande eller bryter mot bestämmelser på
ett sätt som inte är ursäktligt — men å andra sidan inte så allvarligt att det är motiverat med
en strängare påföljd — skall han varnas.
Exempel på beteende som kan föranleda varning:
• vårdslös/oförsiktig hantering av vapen
+ mindre allvarliga brott mot tävlingsbestämmelser
• enstaka brott mot säkerhetsbestämmelse om brottet inte medfört någon allvarlig
risk för skytten eller annan Beslut om varning fattas i omedelbar anslutning till
förseelsen och kan fattas av funktionär eller tävlingsledning. Beslutet skall
meddelas skytten muntligt och dessutom skriftligt om han begär det.
Beslutet antecknas på skjutkortet. Skyttens förening skall skriftligen underrättas om beslutet
och anledningen till detta. Beslutet kan överklagas av skytten.
Diskvalificering
Exempel pá beteende som kan föranleda diskvalificering:
• beteende som föraníett mer än en varning
• ohörsamhet mot funktionär eller olämpligt uppträdande mot funktionär eller annan
• lämna osanna uppgifter eller vilseleda eller försöka vilseleda funktionär eller
tävlingsledning
• allvarligt brott mot tävlingsregler t.ex. användning av otillåten ammunition eller
ha lägre tryck än tillátet på avtryckaren

•
•
•

vara tydligt påverkad av alkohol, narkotika eller annan drog
bryta mot säkerhetsbestämmelser på ett sätt som innebär allvarlig risk för
skytten eller annan
skytt som under tävling, efter PATRON UR och visitation och före LADDA,
pàträffas med laddat vapen skall diskvalificeras med omedelbar verkan.

Beslut om diskvalificering skall fattas i omedelbar anslutning till förseelsen och kan fattas av
skjutstationschef, tävlingsledning eller tävlingsjury. Beslut om diskvalificering får inte fattas
efter det att tävlingen avslutats. Beslutet innebär att skytten omedelbart skall avbryta
tävlingen och inte fâr delta vidare. Detta gäller dá skytten gjort sig skyldig till förseelse där
säkerheten har åsidosatts.
Beslutet skall delges skytten muntligt omedelbart och dessutom skriftligt innan tävlingen
avslutas. Beslutet skall innehålla uppgift om orsaken till beslutet och uppgift om möjligheten
att överklaga.
Avstängning
Den som begått brott, diskvalificerats för allvarlig förseelse eller på annat allvarligt sätt
brutit mot föreskrifter om skytte och därigenom skadat skyttesportens anseende, kan
avstängas under viss tid från att delta i tävlingar och träning. Avstängning fâr ske under
högst ett år men kan förlängas vid upprepade brott eller förseelser. Beslut om avstängning
fattas av styrelsen. Beslutet skall delges skytten omedelbart muntligt om så är möjligt och
dessutom skriftligt inom en vecka från det att beslutet fattades. Beslutet skall innehàlla
uppgifter om orsaken till beslutet och skyttens möjlighet att överklaga.
Påföljder för funktionärer
En funktionär som inte följer tävlingsbestämmelserna och tävlingsledningens anvisningar skall
omedelbart fråntas sitt uppdrag och ersättas av annan. Beslutet träder i kraft omedelbart.
Bryter funktionär mot säkerhetsbestämmelser tillämpas påföljd pá samma sätt som för
skyttar.
Funktionären skall delges beslutet omedelbart muntligen och dessutom skriftligen inom en
vecka. Beskedet skall innehålla uppgift om orsaken till beslutet och om funktionärens rätt
att överklaga. Detta skall meddelas av tävlingsledaren.
Överklagande
Beslut om varning, diskvalificering, avstängning eller funktionärs skiljande från uppdrag får
överklagas av den som beslutet gäller. Överklagande skall vara skriftligt och ha inkommit till
styrelsen inom tre veckor räknat från den dag, då delgivning av be5lutet skett. Överklagande,
som inkommit för sent, skall Iämnas utan avseende. Överklagandet skall innehålla de
invändningar, som klaganden har över beslutet, och den ändring av beslutet som han önskar.
Styrelsen skall behandla ärendet så snart som möjligt och senast inom tre veckor frán det
ärendet kommit styrelsen tillhanda. Den klagande bör — om han så önskar — ocksâ
muntligen fá redovisa sina synpunkter inför styrelsen. Styrelsen skall delge klaganden beslutet
skriftligen sâ snart ske kan och senast inom tre veckor fràn det beslutet fattades. Beskedet
skall innehàlla styrelsens beslut med motivering, samma personer fár inte behandla
överklagandet som ursprungligen behandlade ärendet som överklagats.
Protest
Skytt, som inte är nöjd med skjutledarens beslut eller annat förhållande vid tävlingen, har rätt
att Iämna in protest till den som fattat beslutet eller till tävlingsledningen. Protesten skall
Iämnas innan skytten Iämnar skjutstationen! Protesten skall antecknas på skjutkortet. Om
protesten lämnas in för sent skall den avvisas. Protest mot fel i protokollföringen, t.ex.
räknefel eller skrivfel, fàr Iämnas in senare, dock senast innan, eller (om möjlighet saknats
tidigare) i samband med prisutdelningen. Den som har tagit emot en protest skall snarast
överlämna den till tävlingsjuryn om sådan är utsedd, eller i annat fall till tävlingsledningen.
Beslut av tävlìngsjury eller tävlingsledning fàr inte överklagas.

Anmärkning
Tävlingsdeltagare och lagledare har rätt att, i andra fall än som gäller rena tävlingsresultat,
anmärka mot något som rör tävlingen. Anmärkning skall vara skriftlig och Iämnas till
tävlingsjuryn eller tävlingsledningen snarast möjligt efter kännedom om skälet till
anmärkningen. Om möjligt skall juryn eller tävlingsledningen besluta i fråga om
anmärkningen före tävlingens slut. I andra fall får anmärkningen överlämnas till styrelsen.
Olycka
Skjutledare/skjutstationschef skall säkerhetsställa att sjuktransportmedel kan tillkallas vid en
eventuell olycka. Sjukvârdsutrustning, I.ex. första förband, skall finnas tillgängligt på
skjutplats och i bemannat markörskydd. Vid olyckshändelse med personskada eller
omfattande skada på egendom som är vapenrelaterad, skall anmälan göras omgående till
lokal polismyndighet av skjutledaren/tävlingsledaren. Skott som av misstag (våda) avfyrats
och inte hamnar inom beräknat riskomrâde rapporteras till lokal polismyndighet av
tävlingsledare/skjutledare.
Bilaga 4. Kompetensprov
Alternativ 1
Vapentyp: Endast gevär 22lr
Skjutavstånd: 25 m
Måltavla: 5 prickar I rad Art nr : 121220NR
Alternativ 2

Vapentyp: Endast gevar kaliber .22
LR Skjutavstånd: 25/50 m
Måltavla: internationell korthallstavla 50 m SSF/ISSF och reducerad tavla för 25 m.
Alternativ 2

Vapentyp: Gevar valfri kaliber 4,3 - 12,7 mm
Skjutavstånd: 100 m
Måltavla: internationell pistoltavla 25-50 m SSF/ISSF
Utförande (gäller samtliga alternativ)

●
●
●
●
●

Skytten skjuter 3 serier om 5 skott per skjutställning enligt nedan, totalt 9 serier
Maximal skjuttid per serie är 5 minuter

Serierna får skjutas i valfri ordning
Skjutstöd, t ex benstöd och kuddar, endast tillåtet vid skytte i liggande skjutställning
Stödjande klädsel, t ex s kyttejacka och -byxor, är ej tillåtna
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Verifiering

●
●

Varje godkänd serie skaII verifieras vid skjuttillfället av skjutledare i SRSF.
Samtliga serier skall skjutas under loppet av ett kalenderår.

