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1 GRUND FÖR TILLÄMPNING AV SKJUTREGLEMENTET 

Detta skjutreglemente skall tillämpas vid: 

1 Svenskt Mästerskap som anordnas av SSSF eller av lokal förening på uppdrag av SSSF 

2 Landsdelsmästerskap inom del av landet som geografiskt avgränsats genom särskilt 

beslut av SSSF och som anordnas av SSSF eller lokal förening på uppdrag av SSSF 

ANM. På mästerskap enligt ovan för SSSF:s skyttemedalj utdelas inom de vapenklasser 

som upptagits i SSSF:s skjutprogram. 

3 Hemmabanetävlingar, korrespondenstävlingar o. dyl. som genomförs i SSSF:s regi eller 

av lokala föreningar på uppdrag av SSSF 

4 Kretsmästerskap inom sådana kretsar som antagits av SSSF:s federationsmöte 

5 Skjutningar som genomföres för att erövra av SSSF instiftade skyttemärken, medaljer 

och vandringspriser 

6 Lokala föreningstävlingar med medaljer, priser, märken etc. som försetts med SSSF:s 

registrerade emblem (tavla omgiven av slaglåshane och flintlåshane) 

ANM. För att få anbringa SSSF:s emblem på medaljer mm erfordras tillstånd av SSSF:s 

styrelse eller federationsmöte (Jmf varumärkesbestämmelserna för SSSF:s emblem)  

Vid sådan tävling får tävlingsledningen bestämma antal skott som tävlingen skall 

omfatta. 

För föreningstävlingar i övrigt (interna eller med inbjudan) skall detta reglemente tillämpas 

med avseende på säkerhetsbestämmelserna för att skjutningen skall kunna genomföras på ett 

för deltagarna betryggande sätt samt för att ett betryggande försäkringsskydd skall råda 

genom den av SSSF tecknade kollektivförsäkringen samt på ett för tredje man betryggande 

sätt. 

Beträffande skjutreglementet i övrigt skall det tillämpas vid sådan skjutning för att 

missförstånd om reglerna ej skall uppstå samt att skjutrutiner inpräglas för att underlätta för 

den deltagande att finna sig till rätta vid deltagande i större tävlingar. 

MLAIC:s REGLER 

Dessa regler avviker till vissa delar från MLAIC:s som tillämpas vid VM och EM. Vid NM 

och landskamper inom Norden tillämpas MLAIC:s regler med viss modifikation (de s.k. 

MLASC-reglerna; se vapenklassvisa bestämmelserna). 
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2 REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 

Några regler för tillvägagångssättet då skytt önskar övergå från en förening till en annan 

föreskrives ej av SSSF. Sådan regel äger föreningen själv rätt att stadga om eller i det aktuella 

fallet träffa överenskommelse.  

Skytt som lämnar en förening för att övergå till en annan förening, eller flyttar från orten, äger 

dock rätt att på begäran erhålla förteckning över erövrade SSSF:s skyttemärken. (Jmf SSSF:s 

bestämmelser om dessa skyttemärken.) Skytt har även rätt att vara medlem i mer än en 

förening. 
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3 SÄKERHETSBESTÄMMELSER  

Den som utser personal i ledning för tävling eller annan skjutning än tävling skall kontrollera 

att denna personal har kunskap och erfarenhet för uppdraget beträffande säkerheten samt 

bereda tid att genomföra erforderliga säkerhetsåtgärder.  

Säkerheten skall förebygga olyckshändelse. Om sådan inträffar, skall nödvändiga åtgärder 

snarast vidtagas. Säkerhetskravet skall alltid tillgodoses. 

De regler som är föreskrivna i senaste version av ” Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte” 

(SäkB) skall i tillämpliga delar gälla inom SSSF.  

Var och en som deltar i SSSF:s skjutningar är ansvarig för att, i vad mån på honom 

ankommer, allt görs för att förebygga olyckor, hörsel- och ögonskador. Ledare och 

medhjälpare skall kunna till bestämmelserna i SäkB.  

ALLA SOM DELTAR I SKJUTNING SKALL KÄNNA TILL FÖLJANDE: 

Av skytt krävs ansvarskänsla och noggrannhet. 

Alla vapen skall behandlas som om de vore laddade.  

Förtäring av rusdrycker eller motsvarande är förbjudet inom skjutbaneområdet i samband med 

skjutning. Skytt som vid skjutning visar uppenbara tecken på alkoholpåverkan eller 

motsvarande och är i sådant tillstånd i övrigt att han ej är lämplig att handha vapen eller i 

övrigt utgör en riskfaktor skall avvisas från skjutplatsen. 

Det åligger var och en att utan dröjsmål ingripa om något uppmärksammas som kan bedömas 

äventyra säkerheten. 

Skytt får ej handskas med vapen och ammunition utan att känna till dess funktion och 

bestämmelser för dess hanterande. 

Banskjutning får endast ske på skjutbana som är godkänd av polismyndighet (OL 1993:1617). 

Ansvarig skjutledare skall vara utsedd då två eller flera skyttar skjuter samtidigt. Skjutledaren 

ansvarar för säkerheten och dennes anvisningar skall ovillkorligen följas. Eld får avges endast 

på skjutledares order.  

Den som ensam bedriver skjutning är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare. 

Det är förbjudet att använda annat än fabrikstillverkat svartkrut eller svartkrutssubstitut. 

Endast uppmätta krutladdningar i tillslutna krutbehållare får finnas på skjutplatsen. 

Kruthorn och större krutförpackningar får inte förvaras öppet närmare skjutplatsen än fem (5) 

meter. Vid förvaring närmare skjutplatsen skall krut vara väl nedpackat så att det ej nås av 

kringflygande gnistor. En mindre kvantitet krut, max 16 gram, som beräknas åtgå till 

fängpannan för serien, får förvaras i en mindre krutflaska. Denna skall dock vid avlossande av 

skott vara förvarad på ett betryggande sätt så att den ej kan nås av kringflygande gnistor. Stor 

aktsamhet skall iakttagas så att ej spillkrut finns i tillbehörslåda eller väska, som förvaras i 

anslutning till skjutplatsen. 

Samma aktsamhetsregler skall iakttas för tändhattar. 

Det är förbjudet att röka eller använda öppen eld närmare än fem (5) meter från skjutplats 

eller krutförpackning. 

Vid skjutning med luntlåsvapen skall den brinnande luntan förvaras i säker behållare mellan 

användningarna. 
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Skytt skall innan skjutningen påbörjas förvissa sig om att vapnets lopp är fritt från främmande 

föremål. 

Prov av flintans tändning och renbränning från kvarvarande olja genom avfyrning av 

fängpannan eller rensning av tändhattsnipplar på slaglåsvapen genom avfyrning av tändhattar 

får endast ske från skjutplatsen med vapnet riktat mot målområdet samt efter det att 

skjutledare givit order om ELD. 

Avskjutning av läskskott får endast ske från skjutplatsen mot kulfånget eller blinderingen 

samt efter det att skjutledare givit order om ELD. 

Laddning får endast utföras när skyttarna befinner sig på skjutplatsen. 

Vid laddning av mynningsladdare bör ej laddstake av järn användas. En sådan bör i så fall 

vara överdragen med plast eller motsvarande och försedd med laddisättare av mässing. 

Vid laddning skall fängpannekrut, tändhattar eller brinnande lunta anbringas sist, eller på 

order från skjutledare. 

Vid laddning skall hanen ligga i halvspänn. Halvspännet skall vara tillförlitligt. Finns varhake 

skall denna användas. Om halvspänn saknas skall hanen ligga i sitt nedersta läge. På 

flintlåsvapen skall eldstålet vara uppfällt om inte fänghålet blockeras med rensnål. På 

luntlåsvapen skall fänghålet vara blockerat med rensnål. 

Vid påfyllning av krut och vid ansättning av laddning skall tillses att pipan är riktad på sådant 

sätt att i händelse av antändning det ej uppstår risk vare sig för den som laddar eller för 

omgivande skyttar m fl. Vapnets pipa skall vid dessa moment riktas från överdelen av 

kroppen mot målområdet. Handen bör vid ansättning placeras runt laddstaken eller också bör 

laddstaken förses med en större rund och jämn kula som kan slå undan handen. Risken för 

kvarglömd laddstake i loppet påpekas. Laddstakens handtag bör skymma siktlinjen. Vid 

laddning av slaglåsrevolver kan med fördel laddbräda användas. 

Det är förbjudet att använda laddpress vid laddning av revolvrar. Dessa skall laddas med 

trumman monterad och vapnets egen laddstång. Kamrarna i revolvercylindern skall tillslutas 

med fett efter att kula har laddats. Det är tillåtet att ta ut trumman endast för annan åtgärd än 

laddning. 

Det är förbjudet att använda för stora krutladdningar. Det åligger skytten att inte ladda vapnet 

med mer krut än det är avsett för. För vapen med Remington-låsning utan spärrhane är det 

absolut förbjudet att använda större laddning eller finare krut än vad som ursprungligen 

använts, så att ej tändhattsbrott riskeras. Tändhattarnas utseende skall kontrolleras efter skott. 

Krut + eventuell förladdning + kula skall bilda en väl sammanpackad enhet. Laddstaken bör 

därför märkas upp för att kontrollera att så blir fallet och att fördubbling av laddkomponent ej 

sker. Har kula fastnat vid ansättning, eller dubblering av krut eller kula skett, får vapnet ej 

avfyras utan anmälan härom skall ske till skjutledare, som har att beordra lämplig åtgärd. 

Skytt som skjuter med bakladdat gevär med Remington-låsning skall före och under skjutning 

kontrollera att slagstiftet är lättrörligt i sin infästning och ej fått någon deformering. 

Vid skjutning med flintlåsvapen och luntlåsvapen skall skydd finnas mellan skyttarna. 

Skyddet ordnas genom att en skärm anbringas mellan skyttarna. Låter sig detta inte göras, 

skall avståndet mellan skyttarna vara minst tre (3) meter. 

Det är förbjudet att rikta vapen (laddade eller oladdade) mot person eller i riktning som kan 

innebära fara. 

Vapen som överlämnas från en person till annan, eller som förs från skjutplatsen, får ej vara 

laddat. Den som mottager ett vapen skall kontrollera att det ej är laddat. Undantag medges vid 
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vapenfel, då vapnet får överlämnas till skjutledare eller flyttas till särskild anvisad plats för 

åtgärd och enligt skjutledares direktiv. 

Det är förbjudet att gå ifrån ett laddat vapen. 

Det är förbjudet att gå framför eller mellan skyttar i eldställning. 

Det är förbjudet att onödigtvis hantera laddat vapen på skjutplatsen. 

Laddat vapen skall, om det är försett med säkring, vara säkrat. I övriga fall skall hanen läggas 

i halvspänn eller upphakas med varhake. 

Om skytt under pågående skjutning sänker vapnet skall fingret avlägsnas från varbygeln, 

sträckas utefter vapnet eller placeras bakom varbygeln. 

Om skytt under pågående skjutning lägger ned vapnet skall mynningen vara riktad mot 

målområdet. 

Vid beordrat temporärt avbrott i skjutningen skall skytten säkra vapnet genom att lägga hanen 

i halvspänn eller upphaka hanen med varhake och, om sådant saknas, avlägsna fängkrut eller 

tändhatt varefter vapnet nedlägges. På slaglåsrevolver lägges hanen ned mellan två tändhattar. 

Förväntas avbrottet bli längre eller om funktionärer måste vistas inom riskområdet skall på 

patronladdade vapen göras patron ur. På slaglåsrevolver avlägsnas tändhatt och hanen läggs 

ner på tändhattsnippeln. På slaglåsrevolver förfares enligt ovan. På flintlåsvapen tömmes 

fängpannan och eldstålet behålles uppfällt samt anbringas ett tygstycke i fängpannan så att det 

väl täcker fänghålet varefter det fastlåses genom att hanen lägges i sitt nedersta läge. För 

luntlåsvapen avlägsnas eventuell påsatt lunta och tömmes fängpannan. 

Vid klick skall skytten hålla kvar vapnet i anläggningsriktningen i minst sextio (60) sekunder 

för att undvika vådaskott till följd av efterbränning. 

Om ett skott avlossats och givit mindre rekyl än vanligt skall skytten förvissa sig om att kula 

eller förladdning ej finns kvar i loppet. 

Efter ELD UPPHÖR skall skytt som skjuter vapen med enhetspatron göra "patron ur" och 

skyttar som har laddade vapen skall anmäla detta till skjutledare. Dessa skyttar skall efterhand 

på order och under uppsikt av skjutledare avlossa vapnet mot kulfånget mellan tavlorna eller 

mot blinderingen. 

Skjutplatsen får ej lämnas eller vapnen nedpackas förrän skjutledaren gjort visitation efter 

skjutning. 

Åskådare eller väntande skyttar får ej befinna sig närmare skyttar i eldställning än tre (3) 

meter, eller skall de uppehålla sig på annan av tävlingsledningen eller skjutledare anvisad 

plats. 

Riktövningar, blindavfyrningar eller onödigt hanterande av vapen bakom skyttar i eldställning 

eller inom skjutbaneområdet i övrigt är förbjudet och får endast ske på särskild anvisad plats. 

Under pågående verksamhet inom riskområdet får ej handhavande av vapen och material ske 

på skjutplatsen, t ex vid markering. 

Hörselskydd och skyddsglasögon skall användas för att förebygga hörselskador resp. undvika 

ögonskador av krutstänk, splitter och glödstänk från tändhattar, flinta eller lunta. 

Skytt eller skjutledare skall känna till var sjukvårdsmateriel finns samt hur sjukvårdare och 

sjuktransportmedel tillkallas. 

Det är viktigt och ett krav att endast rätt, oskadat och väl vårdat material användes. 

Skytten skall noggrant ta del av avsnittet om skjutningens genomförande samt om de 
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anvisningar som gäller för skjutledare och de disciplinstraff som utdelas vid brott mot 

säkerhetsbestämmelserna eller mot skjutledares anvisningar. 

Ytterligare säkerhetsbestämmelser kan komma att tillföras, särskilt om skjutprogrammet 

utökas med flera vapenklasser. 

Före VM, EM, NM och landskamper skall deltagande skytt ta del av MLAIC:s 

säkerhetsbestämmelser som då tillämpas. 
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4 VAPENKLASSINDELNING 

Enligt SSSF:s stadgar är Federationens uppgift bl a att skapa förutsättningar för ett 

framgångsrikt nationellt och internationellt tävlande med svartkrutsvapen och intresse för 

deras historiska och ursprungliga handhavande. 

Med hänsyn till bl a de varierande skjutegenskaperna hos de olika vapentyperna har därför en 

klassindelning gjorts. Denna indelning följer i stort de klasser som förekommer vid 

internationella tävlingar enligt MLAIC:s bestämmelser. Flera av MLAIC:s klasser är ej 

upptagna i det svenska skjutprogrammet. Det svenska skjutprogrammet har däremot utökats 

med klasser som ej är upptagna i MLAIC:s program enligt tablån nedan. 

VAPENKLASSER ANTAGNA AV SSSF 

MLAIC:s nummer och namn Omfattande 

1 Miquelet Flintlåsmusköt militär 

2 Maximilian Flintlåsstudsare 

3 Minie‚ Slaglåsgevär militärt 

4 Whitworth Slaglåsgevär övriga liggande 

5 Cominazzo Flintlåspistol 

6 Kuchenreuter Slaglåspistol 

7 Colt Slaglåsrevolver original 

8 Walkyrie Slaglåsgevär övriga, damer 

12 Mariette Slaglåsrevolver replika 

14 Tanegashima Luntlåsgevär stående 

15 Vetterli Gevär övriga stående 

16 Hizadai Luntlåsgevär knästående 

21 Manton Lerduvor, flintlås 

22 Lorenzoni Lerduvor, slaglås 

23 Donald Malson Slaglåsrevolver original/replika 50 m. 

28 Tanzutsu Luntlåspistol 

36 Pennsylvania Flintlåsstudsare stående 

37 Lamarmora Militärt slaglåsgevär stående 

- Ruger Slaglåsrevolver fri 

- Smith & Wesson  Patronladdad svartkrutsrevolver 

- Remington Bakladdat svartkrutsgevär 

- Remington Match Bakladdat svartkrutsgevär 

- 12,17 50 m      Patronladdat svartkrutsgevär stående 

- Husqvarna      Lerduvor, patronladdad 

 

Beträffande bestämmelser för respektive vapenklass hänvisas till de generella vapen- och 

ammunitionsbestämmelserna samt till särskilda klassvis gällande bestämmelser. 

Ovanstående klassindelning gäller tills vidare. Vid SSSF:s federationsmöten kan beslut fattas 

om intagning av flera vapenklasser, om sådana är förenliga med SSSF:s syften. För att förslag 

om en ny vapenklass skall upptas till behandling krävs att förslaget framlägges skriftligt från 

minst 20 medlemmar. (Dessa bör naturligtvis även ha intresse av att tävla i klassen.). Om 

SSSF federationsmöte ej beslutat annat så blir den nya klassen officiell först nästkommande 

kalenderår. 
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5 VAPENDOKUMENTATION 

För vapen, original eller replika, av ovanlig konstruktion eller av ovanligt utförande, skall 

skytten kunna dokumentera vapnets historik. Sådan dokumentation skall vara skriftlig med 

utdrag ur litteratur. Dokumentationen skall även innefatta kultyp, laddningsstorlek, riktmedel, 

rem och eventuell övrig utrustning som kan inverka på skjutresultatet. 

Dokumentationen skall insändas till Federationsstyrelsen minst en månad före det vapnet 

skall anmälas till en tävling. Federationsstyrelsen skall skriftligen meddela om vapnet får 

användas och i vilka klasser det får ingå. Federationsstyrelsens svar, jämte dokumentationen, 

skall medföras vid tävling och uppvisas vid vapenkontroll. 

Samma gäller för att reparation är modellriktig för vapnet. Se vidare under de generella 

bestämmelserna. 



11 

SSSF Skjutreglemente 

2017-01-01 

6 GENERELLA VAPENBESTÄMMELSER 

6.1 Originalvapen skall överensstämma med den ursprungliga modellen och ändring av 

denna är ej tillåten. 

6.2 Replikavapen är nytillverkade vapen som utgör en kopia av ett vapen som har en 

oförändrad historisk förebild och är i överensstämmelse med detta. 

6.3 Ruger (slaglåsrevolver fri) innebär att vapnet inte behöver ha en historisk förebild. 

Fabrikanten kan ha använt en gammal vapenkonstruktion som modifierats fritt med t 

ex spiralfjädrar i stället för bladfjädrar, moderna riktmedel etc. 

6.4 Vapnet skall vara i sådant tekniskt tillstånd att skjutningen kan ske utan risk för 

skytten eller någon i skyttens omedelbara närhet. Skytten har huvudansvaret för 

detta. 

6.5 Utförda reparationer skall syfta till att behålla vapnet i ursprunglig oförändrad modell 

och därvid utföras med material av sådan kvalitet och med sådan precision att någon 

säkerhetsrisk ej uppstår. 

6.6 Viss trimning av vapen får ske. Denna får endast omfatta putsning av glidytor, 

ingreppsytor, fjäderlägen etc. 

6.7 Trycket skall vara säkert. 

6.7.1 Snälltryck: med sådant tryck avses ett tryck som fungerar separat vid sidan av ett 

fungerande ordinarie tryck (undantag vapen med nåltryck). Såväl snälltrycket som 

det ordinarie trycket skall vara tillförlitligt. I vissa tävlingsklasser får vapnet vara 

försett med snälltryck. (Se de klassvisa bestämmelserna.) Snälltryck skall ha funnits 

som originalutrustning på vapnet och skall vara av samma utförande på 

replikavapnet. Uppfylls dessa villkor är snälltryck tillåtet. 

6.7.2 Militära slaglåsgevär och militära flintlåsmusköter får ej ha snälltryck. 
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7 GENERELLA AMMUNITIONSBESTÄMMELSER 

Endast fabrikstillverkat svartkrut eller svartkrutssubstitut får användas. 

Projektilen skall vara av ursprunglig typ och tillverkad helt i bly. 

Projektilen får vara papperslindad eller försedd med fetlapp av tyg eller skinn men får ej vara 

mantlad eller försedd med gascheck. Inga förräfflade projektiler får användas om inte vapnet 

är avsett för detta. Inga moderna projektiler är tillåtna. 

Inga förladdningar av plastmaterial är tillåtna. Förladdning skall vara av papper, tyg, 

filtmaterial, skinn eller läder. 
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8 BESTÄMMELSER OM UTRUSTNING 

REM är tillåten vid skytte med gevär. Denna får ej vara av modern ställbar typ eller med en 

(1) fästpunkt, utan skall överensstämma med originalet eller med annat samtida gevär av 

liknande typ. Remmen får vara nytillverkad.  

BLÄNDSKIVA (bl a irisbländare) på glasögon eller skyddsglas får användas. Endera ögat får 

täckas med skygglapp. 

OPTISKA RIKTMEDEL av alla former är ej tillåtna. 

HUVUDBONAD får förses med skärm, brätte eller fällbar skärmdel. 

ÖVRIG UTRUSTNING Särskilda anordningar på klädseln, avsedda att tjäna som stöd eller 

hjälp vid skjutningen, får som regel inte användas. 

Klädseln är i övrigt valfri, OBS moderna skyttebyxor ej tillåtet. 

Bakkappa av syntetmaterial eller löst kindstöd får ej användas. 

HANDSKE får användas men den får inte vara särskilt anordnad i avsikt att underlätta 

skjutningen genom att fungera som stöd. 

Rullstolsbunden skytt får skjuta gevärsklasserna 50 m stående och 100 m liggande från 

rullstolen. 

Handikappad skytt, som ej kan skjuta liggande, får göra detta i sittande ställning. Handikappet 

skall styrkas med läkarintyg, som inlämnas till tävlingsarrangören och automatiskt medför 

dispens från liggande ställning. Rullstol eller vanlig stol får användas. Vid skytte med 

enhandsvapen eller gevärskytte på 50 meter får ej armstöd på stol eller rullstol användas. 
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9 VAPENKONTROLL 

Vapenkontroll skall genomföras före tävling. Vapenkontrollantens beslut kan inte överklagas. 

Kan skytten rätta till fel som påpekats av kontrollanten äger han rätt att göra det och få vapnet 

på nytt kontrollerat under den tid som utsatts för vapenkontroll. Skytten äger även rätt att byta 

vapen och då få detta kontrollerat. 

9.1 GENERELLA REGLER VAPENKONTROLL 

• Okulär säkerhetskontroll enligt antagna säkerhetsbestämmelser. 

• Vapen måste vara i säkert och brukbart tillstånd 

• Råder tveksamhet om vapnets säkerhet äger kontrollanten rätt att underkänna vapnet 

tills grundligare besiktning har genomförts enligt kontrollbestämmelserna.  

• Att vapnet har säkert och tillförlitligt tryck  (gäller även snälltryck). 

• Om halvspännhak finnes, skall det vara i säkert och funktionellt tillstånd 

• Att fungerande varhake finns på vapen som skall ha sådan. 

• Korn får ej vara färgade, svart och vitt undantaget 

• Originalvapen med fodrade (lined) pipor hänföres till reproklassen 

• På replikavapen skall antal räfflor och räffelstigning överensstämma med originalet, 

men djupet kan variera. 

• Replikarevolvrars räffling får ha fritt utförande 

• Pipor på originalvapen får inte böjas för att anpassa dem till det skjutavstånd de 

användes på 

• Varje på originalvapen företagen förändring som skadar dess historiska värde medför 

diskvalificering 

• Remmar måste vara original eller kopia av en original typ. Moderna ställbara 

målskjutningsremmar eller remmar med enkel fästpunkt fram är inte tillåtna. 

Montering av rembyglar på originalvapen är ej tillåtet 

• Eldstål och eldstålsbeläggning skall vara framställda av järnhaltigt material 

• Bäddning av pipa får inte ske med moderna material, såsom glasfiber och 

epoxyblandningar. Animaliskt lim och sågspån må användas i enlighet med dåtida 

vapensmeders reparationsmetoder. Att reparationer på vapen i övrigt är modellriktiga 

och utförda med material typiska för sin tid. 

• Vid eventuella tveksamheter, är det skytten som skall uppvisa relevant dokumentation. 

Är kontrollanten tveksam häröver eller över att vapnet får skjuta i den klass det är 

anmält i äger han rätt att underkänna vapnet. 

• Vapnet skall efter fullgjord kontroll förses med väl synligt kontrollmärke. 
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9.1.1 Vapen med snälltryck 

1. Kontrollera låsets upphak respektive halvspänn så att dessa inte kan avfyras med 

normal avtryckarkraft i detta läge. OBS kontrollen får inte ske med avtryckaren på 

varje vapen med en nålavtryckare då avtryckarmekanismen kan skadas. 

2. Hanen nedsänkes. Snälltryck med 2 avtryckare genom att föra den bakre avtryckaren 

framåt. Snälltryck med 1 avtryckare, som vid normal avfyrning. Vid utförandet drages 

hanen tillbaka och nedsänkes. 

3. Snälltrycket uppspännes, och får ej vara lättare än det tål ett hårt slag med handen på 

låsets motsatta sida. OBS snälltrycket får ej utlösas med hanen i halvspänn, ty annars 

kan låsets halvspännhak och avtryckarstång skadas. 

På vapen med snälltryck måste man kunna spänna låset på helspänn, utan någon inverkan från 

snälltrycket. Om inte, ligger snälltryckets slagdel för nära avtryckarstången, och låset kan inte 

fungera tillfredställande. 

Vapen med dylika fel kan ej anses vara säkra. 

9.2 HANDLEDNING KLASSPECIFIKA DETALJER FÖR VAPENKONTROLL VID   
      SM OCH NM 

1. Miquelet, flintlåsmusköt 

Vapnet skall vara av fastställd militär modell, och slätborrat. Vapnet får ej vara försett med 

snälltryck, ej heller lösa kolv eller kindstödsputor. Vapnet får ej vara försett med bakre 

riktmedel, om sådant finnes, igenfylles siktet med typ plastic padding eller liknande så att 

siktets kontur blir cirkelformad som pipan. 

Det senare gäller endast inom nordiskt Mästerskap. 

Undantag: på svensk förändringsmodell m/1815-30 är det tillåtet att bortaga det laxade siktet 

(MLAIC beslut 1989). 

2. Maximilian, flintlåsstudsare 

Vapnet skall överensstämma med ett samtida original. Vapnet får vara försett med hålsikte 

som överensstämmer med vapnets tillverkningsperiod och vapnets modell. Originalvapen får 

förses med replika hålsikten, om det överensstämmer med vapnets tillverkningsperiod och 

vapnets modell. 

3. Minie, militärt slaglåsgevär 

Vapnet skall vara av fastställd militär modell. Kalibern skall vara minst 13,5 mm. Vapnet får 

ej vara försett med snälltryck, ej heller lösa kolv- eller kindstödsputor. 

Originalvapen: det är tillåtet med reservriktmedel som anpassas till skjutavståndet, om dessa i 

sin kontur överensstämmer med originalet. På originalriktmedel får endast mindre begränsade 

ändringar göras. 

Reprovapen: baksiktet och kornets utseende måste i huvudsak vara lika originalutförande. 

Från 2017-01-01 införs ett nationellt undantag för militärt slaglåsgevär M/1860 eller 

skarpskytterörelsens Wredesgevär som tillåter att dessa vapen kan delta i klassen Minié. 
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4. Whitworth, slaglåsgevär övriga 

Vapnet skall överensstämma med ett samtida original. Vapnet får vara försett med hålsikte 

som överensstämmer med vapnets tillverkningsperiod och vapnets modell. Originalvapen får 

förses med replika hålsikte, om det överensstämmer med vapnets tillverkningsperiod och 

vapnets modell. 

Militära vapen med en kaliber understigande 13,5 mm får skjutas i klassen. 

5. Cominazzo, flintlåspistol 

Vapnet skall överensstämma med ett samtida original, och vara slätborrat. Kalibern skall vara 

minst 11 mm, och med samtida riktmedel. 

6. Kuchenreuter, slaglåspistol 

Vapnet skall överensstämma med ett samtida original. Vapnet skall ha samtida riktmedel, 

d.v.s. pärlkorn, korn med smalt blad eller smal pyramid. Maxtjocklek 2,03 mm. Sikte med V- 

eller U-formad skåra. 

7. Colt, slaglåsrevolver original 

Original slaglåsrevolver med samtida riktmedel, kornets höjd fri, men profilen måste vara 

som originalet. 

8. Walkyrie, slaglåsgevär damer 

Vapen enligt klass 3 eller 4. 

12. Mariette, slaglåsrevolver replika 

Vapnet skall överensstämma med ett samtida original. Tidsenliga riktmedel, kornets höjd fri 

men profilen måste vara lika med originalet. Vapen med laxade korn är tillåtna, men laxens 

utskjutande ändar måste filas släta jäms med pipan. 

14. Tanegashima, Luntlåsgevär original och replika 

Vapnet skall överensstämma med ett samtida original. Tidsenliga riktmedel, kornets höjd fri 

men profilen måste vara lika med originalet 

15. Vetterli, slaglåsgevär 50 m stående 

Luntlåsgevär, flintlåsgevär, musköt eller slaglåsgevär som överensstämmer med ett samtida 

original. Riktmedel enligt reglerna för de enskilda klasserna. Handstöd måste vara original 

eller kopia av en originaltyp, och får endast användas på vapen avsedda för en sådan. 

16. Hizadai, Luntlåsgevär original och replika 

Vapen enligt klass 14. 

21. Manton, hagelgevär flintlås 

Flintlåsvapen militära eller civila, enkel eller dubbelpipiga, slätborrade med valfri kaliber. 

Trångborrade replikavapen är ej tillåtna. Löstagbar kolvkappa av läder eller annat tidsenligt 

material är tillåtet (får ej vara av gummi). Varje annan tillsats till kolven är förbjuden, 

kromplätering är tillåten för replikavapen. Rem är ej tillåten. 

22. Lorenzoni, hagelgevär slaglås 

Slaglåsvapen, i övrigt samma som Manton. 
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23. Donald Malson, slaglåsrevolver original eller replika 

Vapen enligt klass 7 eller 12. 

25. Bakladdat svartkrutsgevär (Remington, Remington Match & Remington 12.17) 

Kammarladdare och patronladdade vapen som är avsedda för svartkrut och blykula. I övrigt 

samma regler som klassen Whitworth. Särskilt skall på bakladdade gevär med Remington-

låsning iakttas att slagstiftet är oskadat och sitter lätt rörligt i sin infästning. 

 

28. Tanzutsu, Luntlåspistol original eller replika 

Vapnet skall överensstämma med ett samtida original. Tidsenliga riktmedel, kornets höjd fri 

men profilen måste vara lika med originalet. 

36. Pennsylvania, flintlåsstudsare original eller replika 

Vapen enligt klass 2. 

37. Lamarmora, militärt slaglåsgevär original eller replika 

Vapen enligt klass 3. 

Från 2017-01-01 införs ett nationellt undantag för militärt slaglåsgevär M/1860 eller 

skarpskytterörelsens Wredesgevär som tillåter att dessa vapen kan delta i klassen Lamarmora. 

-. Ruger, fri slaglåsrevolver 

Slaglåsrevolver där bl.a. justerbara sikten är tillåtna. Inga krav på historisk förebild. 

-. Smith & Wesson, revolver patronladdat 

Patronladdad revolver. 

-. Husqvarna, hagelgevär Patronladdat 

Patronladdat vapen med yttre hanar, i övrigt samma som klass 21, Manton. 
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10 VAPENKLASSVISA BESTÄMMELSER 

Utöver de generella bestämmelserna för vapen, ammunition och utrustning gäller 

nedanstående bestämmelser för respektive vapenklass. 

Klass 1 Miquelet (flintlåsmusköt militär) 

Skjutavstånd: 50 m 

Tavla: 200 meters fransk militär gevärstavla 

Skjutställning: Stående 

Modell: Reglementerad militärmodell i oförändrat original eller kopia av sådan 

 Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika som två klasser. 

Rem: Tillåten 

Riktmedel: Om en reglementerad modell har riktmedel är det tillåtet 

 Samtliga svenska musköter har riktmedel. En replika av den s.k. Brown 

Bess får förses med riktmedel som överensstämmer med den svenska 

militärmodellen. 

 MLAIC:s reglemente godkänner ej riktmedel på musköter eller ens 

musköter med borttagna riktmedel. Laxat ståndsikte kan avlägsnas. 

 

 Vid tävling inom Norden får svenska musköter användas om gropsikte eller 

fast siktskåra fylles igen med t ex plastic padding som ges samma 

utformning (rund) som pipan.  

Borrning: Slätborrad 

Kaliber: Minst 13.5 mm (.5315") 

Projektil: Rundkula 

Laddrör: Ej tillåtet 

Laddtratt: Tillåten om den ej går längre ner i pipan än 10 cm (4") 

Rendragning: Ej tillåtet mellan skotten 

Snälltryck: Ej tillåtet 
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Klass 2 Maximilian (flintlåsstudsare) 

Skjutavstånd: 100 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Liggande 

Modell: Oförändrat historiskt original eller kopia av ett sådant  

 Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika som två klasser. 

Rem: Tillåten men skall vara av originaltyp och ej justerbar 

Riktmedel: Original eller i överensstämmelse med originalets utseende och mått 

Diopter: Tillåten om den överensstämmer med vapnets ursprungliga 

tillverkningsperiod, och om vapnet som original varit avsedd för sådan. 

Borrning: Räfflad 

Kaliber: Ingen begränsning 

Projektil: Rundkula 

Laddrör: Tillåtet 

Rendragning: Tillåtet mellan skotten 

Snälltryck: Tillåtet 

 

 

 

Klass 36 Pennsylvania (flintlåsstudsare) 

 

Skjutavstånd  50 m 

Skjutställning  stående 

 

I övrigt se klassen Maximilian 
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Klass 3 Minié (slaglåsgevär militärt) 

Skjutavstånd: 100 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Liggande 

Modell: Reglementerad militärmodell i oförändrat original eller kopia av sådan som 

har samma specifikationer och toleranser 

 Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser. 

Rem: Tillåten 

Riktmedel: Original eller efter originalets utformning. För att riktmedlen skall passa för 

skjutavståndet 100 m får originalvapen förses med löst korn eller ny 

siktram, varvid gäller att kornets bredd och siktskårans öppning skall 

överensstämma med originalriktmedlen. På replikavapnet får mindre 

justeringar göras på riktmedlen. 

Diopter: Ej tillåten 

Borrning: Räfflad. Räffelstigningen och antalet räfflor skall vara lika med originalet. 

Räffeldjupet kan vara annat än originalets. 

Kaliber: Minst 13.5 mm (.5315") 

Projektil: Endast mini‚ eller kompressionskula av tidsenlig modell 

Laddrör: Ej tillåtet 

Laddtratt: Tillåten om den ej går längre ner i pipan än 10 cm (4") 

Rendragning: Ej tillåtet mellan skotten 

Snälltryck: Ej tillåtet 

 

Från 2017-01-01 införs ett nationellt undantag för militärt slaglåsgevär M/1860 eller 

skarpskytterörelsens Wredesgevär som tillåter att dessa vapen kan delta i klassen Minié.  

 

Klass 37 Lamarmora (slaglåsgevär militärt) 

 

Skjutavstånd 50 m 

Skjutställning  stående 

 

I övrigt se klassen Minie 
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Klass 4 Whitworth (slaglåsgevär övriga liggande) 

Skjutavstånd: 100 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Liggande 

Modell: Oförändrat historiskt original eller kopia av ett sådant samt militära vapen 

med en kaliber understigande 13.5 mm 

 Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser. 

Rem: Tillåten 

Riktmedel: Original eller i överensstämmelse med originalets utseende och mått  

  

Diopter:  Tillåten om den överensstämmer med vapnets ursprungliga  

tillverkningsperiod, och om vapnet som original varit avsedd för sådan. 

Borrning: Räfflad 

Kaliber: Ingen begränsning 

Projektil: Rundkula, mini‚- eller kompressionskula samt maxi-ball (Wadcutter och 

förräfflade ej tillåtna. Förräfflade kulor är tillåtna endast då vapnet är 

konstruerade för sådana.) 

Laddrör: Tillåtet 

Rendragning: Tillåten mellan skotten 

Snälltryck: Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga. 
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Klass 5 Cominazzo (flintlåspistol) 

Skjutavstånd: 25 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Stående 

Modell: Vapnet skall överensstämma med ett oförändrat historiskt original eller vara 

en kopia av ett sådant  

 Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser. 

Riktmedel: Oförändrat originalriktmedel eller kopia av ett sådant 

Borrning: Slätborrad 

Kaliber: Minst 11 mm (.433") 

Projektil: Rundkula 

Laddrör: Tillåtet 

Rendragning: Tillåten mellan skotten 

Snälltryck: Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga. 
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Klass 6 Kuchenreuter (slaglåspistol) 

Skjutavstånd: 25 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Stående 

Modell: Vapnet skall överensstämma med ett oförändrat historiskt original eller vara 

en kopia av ett sådant 

 Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser. 

Riktmedel: Samtida med 1800-talet 

Korn: Pärlkorn, smalt skivkorn (max 2.03 mm) eller smalt pyramidkorn 

Bakre sikte: U-skåra eller V-skåra 

Borrning: Räfflad eller slätborrad 

Kaliber: Ingen begränsning 

Projektil: Rundkula 

Laddrör: Tillåtet 

Rendragning: Tillåtet mellan skotten 

Snälltryck: Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga 
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Klass 7 Colt (slaglåsrevolver original) 

Skjutavstånd: 25 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Stående 

Modell: Endast oförändrat historiskt original 

Riktmedel: Originalriktmedel eller löstagbart korn kornet får vara av den höjd som 

erfordras för skjutavståndet 25 m,  men dess profil och bredd måste vara lika 

med originalets. Siktets form och höjd får ej ändras. 

Borrning: Räfflad 

Kaliber: Ingen begränsning 

Projektil: Rundkula eller spetskula 

Laddning: Får ej användas som enskottspistol utan skall laddas minst 5+5+3 

Laddrör: Tillåtet 

Rendragning: Tillåtet mellan skotten 
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Klass 8 Walkyrie (slaglåsgevär övriga, damer) 

Skjutavstånd: 100 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Liggande 

Modell: Oförändrat historiskt original eller kopia av ett sådant  

 Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser. 

Rem: Tillåten 

Riktmedel: Original eller i överensstämmelse med originalets utseende och mått 

Diopter: Tillåten om den överensstämmer med vapnets ursprungliga 

tillverkningsperiod, om vapnet som original varit avsedd för sådan. 

 

Borrning: Räfflad 

Kaliber: Ingen begränsning 

Projektil: Rundkula, mini‚- eller kompressionskula samt maxi-ball (Wadcutter och 

förräfflade ej tillåtna. Förräfflade kulor är tillåtna endast då vapnet är 

konstruerade för sådana.) 

Laddrör: Tillåtet 

Rendragning: Tillåtet mellan skotten 

Snälltryck: Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga 
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Klass 12 Mariette (slaglåsrevolver replika) 

Skjutavstånd: 25 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Stående 

Modell: Endast kopia av ett oförändrat historiskt originalvapen 

Riktmedel: Efter originalets utformning 

Borrning: Räfflad 

Kaliber: Ingen begränsning 

Projektil: Rund- eller spetskula 

Laddning: Får ej användas som enskottsvapen utan skall laddas minst 5+5+3 

Laddrör: Tillåtet 

Rendragning: Tillåtet mellan skotten 
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Klass 14 Tanegashima (luntlåsgevär stående) 

Skjutavstånd: 50 m 

Skjutställning: Stående 

Tavla: 200 meters fransk militär gevärstavla 

Modell: Oförändrat historiskt originalvapen eller kopia av ett sådant: 

 Slätborrad luntlåsmusköt i valfri kaliber i originalklass 

 Valfri slätborrad luntlåsmusköt i valfri kaliber i replikaklass 

 Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser 

Handstöd: Främre handstöd (s k champinjon) är tillåtet om det är av original- 

 modell och vapnet som original är avsett härför 

Riktmedel: Tidsenliga riktmedel, även nytillverkade tidsenliga riktmedel 

Borrning: Slätborrad 

Kaliber: Fri 

Projektil: Rundkula 

Snälltryck: Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga. 
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Klass 15 Vetterli (mynningsladdat gevär stående) 

Skjutavstånd: 50 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Stående 

Modell: Oförändrat historiskt original eller kopia av ett sådant 

 Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser 

Handstöd: Främre handstöd (s k champinjon) är tillåtet om det är av originalmodell och 

vapnet som original är avsett härför 

Rem: Tillåten 

Riktmedel: Original eller i överensstämmelse med originalets utseende och mått, 

 i respektive vapenklass  

Diopter: Tillåten om den överensstämmer med vapnets ursprungliga 

tillverkningsperiod, om vapnet som original är avsett härför. 

Borrning: Räfflad 

Kaliber: Ingen begränsning 

Projektil: Rundkula, mini‚- eller kompressionskula samt maxi-ball (Wadcutter och 

förräfflade ej tillåtna. Förräfflade kulor är tillåtna endast då vapnet är 

konstruerade för sådana.) 

Laddrör: Tillåtet 

Rendragning: Tillåtet mellan skotten 

Snälltryck: Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga 

Övrigt: De som får tävla i klassen är slaglåsgevär militärt (klass 3 Minié‚), 

flintlåsmusköt militär (klass 1 Miquelet), flintlåsstudsare (klass 2 

Maximilian), slaglåsgevär övriga liggande (klass 4 Whitworth) och 

luntlåsgevär stående (klass 14 Tanegashima). 
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Klass 16 Hizadai (luntlåsgevär knästående) 

Skjutavstånd: 50 m 

Tavla: 200 meters fransk militär gevärstavla 

Skjutställning: Knästående 

Modell: Oförändrat historiskt originalvapen eller kopia av ett sådant 

 Slätborrad luntlåsmusköt i valfri kaliber i originalklass 

 Valfri slätborrad luntlåsmusköt i valfri kaliber i replikaklass 

 Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser 

Handstöd: Främre handstöd (s k champinjon) är tillåtet om det är av originalmodell och 

vapnet som original är avsett härför 

Riktmedel: Tidsenliga riktmedel, även nytillverkade tidsenliga riktmedel 

Borrning: Slätborrad 

Kaliber: Fri 

Projektil: Rundkula 

Snälltryck: Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga 
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Klass 21 Manton (Lerduvor, flintlås) 

Klass 22 Lorenzoni (Lerduvor, slaglås) 

Se under kapitel 14, Skjutreglemente för lerduvor 
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Klass 23 Donald Malson (slaglåsrevolver) 

Skjutavstånd: 50 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Stående 

Modell: Vapnet skall vara detsamma som använts i klassen Colt eller Mariette. 

Riktmedel: Efter originalets utformning 

Borrning: Räfflad 

Kaliber: Ingen begränsning 

Projektil: Rund- eller spetskula 

Laddning: Får ej användas som enskottsvapen utan skall laddas minst 5+5+3 

Laddrör: Tillåtet 

Rendragning: Tillåtet mellan skotten 
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Klass 28 Tanzutsu (Luntlåspistol) 

Skjutavstånd: 25 m 

Tavla:  Internationella ISSF 50 

Skjutställning: Stående 

Modell: Japansk typ, fri kaliber, Europeisk typ grov kaliber i enlighet med ett  

 originalvapen. 

Riktmedel: Oförändrat originalriktmedel eller kopia av ett sådant 

Borrning: Slätborrat 

Projektil Rundkula  

Rendragning: Tillåtet mellan skotten 
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- Ruger (Slaglåsrevolver fri) 

Klassen är ej upptagen i MLAIC:s skjutreglemente 

 

Skjutavstånd: 25 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Stående 

Modell: Inget krav på historisk förebild för utformning eller tekniska konstruktioner 

Riktmedel: Moderna riktmedel får användas 

Borrning: Räfflad 

Kaliber: Ingen begränsning 

Projektil: Rund- eller spetskula 

Laddning: Får ej användas som enskottspistol utan skall laddas minst 5+5+3 

Laddrör: Tillåtet 

Rendragning: Tillåtet mellan skotten 

Snälltryck: Tillåtet 

Andra vapengrupper: Övriga som i Sverige får tävla i klassen är slaglåsrevolver original 

(klass 7 Colt) och slaglåsrevolver replika (klass 12 Mariette) 
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- Smith & Wesson (patronladdad svartkrutsrevolver) 

Klassen är ej upptagen i MLAIC:s skjutreglemente 

 

Skjutavstånd: 25 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Stående 

Modell: Vapnet skall vara av en oförändrad historisk modell som tillverkats för 

svartkrut och blykula, eller kopia av ett sådant 

Riktmedel: Original eller originalets utformning. Om riktmedlen som original är laxade 

är sådana tillåtna. 

Borrning: Räfflad 

Kaliber: Ingen begränsning 

Projektil: Skall vara av tidsenlig modell, ej mantlad kula,  gascheck eller 

wad/semiwadcutter 

Patron: Gastätande enhetspatron med centralantändning och som laddas med 

svartkrut 

Laddning: Får ej användas som enskottspistol utan skall laddas minst 5+5+3 

Rendragning: Tillåtet mellan skotten 
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- Remington (bakladdat svartkrutsgevär) 

Klassen är ej upptagen i MLAIC:s skjutreglemente 

  

Skjutavstånd: 100 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Liggande 

Modell:  Endast original. Kammarladdade och patronladadde gevär för svartkrut och 

blykula i oförändrat historiskt original. 

Rem: Tillåten 

Riktmedel: Endast öppna riktmedel som överensstämmer med vapnets ursprungliga 

tillverkningsperiod. 

Diopter: Ej tillåtet 

Borrning: Räfflad 

Kaliber: Ingen begränsning 

Projektil: Skall vara av tidsenlig modell, ej mantlad kula eller gascheck. 

Papperslindad kula är tillåten. 

Rendragning: Tillåtet mellan skotten 

Andra vapengrupper: Revolverkarbin hänförs till denna klass 
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- Remington Match (bakladdat svartkrutsgevär) 

Klassen är ej upptagen i MLAIC:s skjutreglemente 

 

Skjutavstånd/ 100 m liggande. 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Modell: Kammarladdade och patronladdade gevär för svartkrut och blykula. Alla 

reprovapen som följer ett historiskt original, samt originalvapen med 

dioptersikte.     

Rem: Tillåten 

Riktmedel: Riktmedlen skall överensstämma med vapnets tillverkningsperiod 

Diopter: Tillåten om den överensstämmer med vapnets ursprungliga 

tillverkningsperiod, och om vapnet som original varit avsedd för sådan. 

Borrning: Räfflad 

Kaliber: Ingen begränsning 

Projektil: Skall vara av tidsenlig modell, ej mantlad kula eller gascheck. 

Papperslindad kula är tillåten. 

Rendragning: Tillåtet mellan skotten 

Andra vapengrupper: Revolverkarbin hänförs till denna klass. 
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- 12,17 (Patronladdat svartkrutsgevär stående) 

 

Klassen är ej upptagen i MLAIC:s skjutreglemente 

  

Skjutavstånd: 50 m 

Tavla: Internationella pistoltavlan ISSF 50 

Skjutställning: Stående 

Modell:  Endast originalvapen i kaliber 12,17x44R 

Rem: Tillåten 

Riktmedel: Endast öppna riktmedel som överensstämmer med vapnets ursprungliga 

tillverkningsperiod. 

Diopter: Ej tillåtet 

Borrning: Räfflad 

Kaliber: 12.17x44R 

Projektil: Skall vara av tidsenlig modell, ej mantlad kula eller gascheck.  

Rendragning: Tillåtet mellan skotten 

Klädsel: Ej tillåtet med skyttejacka, skyttebyxor, skytteskor eller skyttehandskar. 
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- Husqvarna (Lerduvor, patronladdad) 

 

Klassen är ej upptagen i MLAIC:s skjutreglemente 

  

Modell:  Enkel eller dubbelpipiga vapen med manuellt uppspända yttre hanar. Vapen 

av typ pump, halvautomat eller bygelrepeter är ej tillåtna. 

Vapen skall skall vara tillverkade före 1957 vilket medför att detta endast är 

en orginalklass. I klassen får även stiftantända vapen användas. 

Piplängd Minst 65 cm. Trångborrning tillåten. Lösa choker är inte tillåtna. 

Kaliber Lika som Lorenzoni och Manton, men begränsad till max kaliber 11. 

Hylsa Papper eller mässing, täckskiva eller rullstukad patron, förladdning får inte 

vara av plast eller annat modernt material 

Laddning Lika som Lorenzoni och Manton 

Övrigt Lika som Lorenzoni och Manton 

Säkerhetsdetaljer:I halvspänn återspringande hanar måste fungera. Om vapnet är av så 

ålderdomlig tillverkning att dessa saknas måste ett säkert halvspänn finnas. 

 

Se under kapitel 14, Skjutreglemente för lerduvor 
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11 LAGTÄVLINGAR 

För närvarande finns följande lagklasser antagna: 

Klassnr/namn  för klassnr/namn 

9 Gustav Adolf 1 Miquelet 

10 Pauly  3 Minié 

13 Peterlongo 12 Mariette 

33 Forsyth  6 Kuchenreuter 

20 Rigby  4 Whitworth 

24 Pforzheim 15 Vetterli 

 

11.1 LAGTÄVLINGSBESTÄMMELSER 

Antal lag: Minst fyra (4) lag skall vara anmälda för att lagtävling skall genomföras i en 

vapenklass 

Antal skyttar: Tre (3) i varje lag. 

Anmälan: Laget och skyttarna som ingår i laget skall vara anmälda innan skjutningen 

påbörjas eller före den tidpunkt tävlingsledningen bestämt 

Genomförande: Lagtävling skjuts ej särskilt. De i laget ingående skyttarnas resultat vid deras 

individuella tävling sammanräknas. Genomförs omskjutning för någon skytt 

räknas resultatet från denna. 

Särskiljning: Som vid individuell tävling. 

Skytt äger fritt delta i lagskytte med skyttar från annan förening/klubb både nationellt och 

internationellt. 

Vid SM ska skyttar tillhöra samma landsdel för att få bilda lag. 
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12 SKJUTNINGENS GENOMFÖRANDE (banskjutning) 

VID MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR skall varje enskild klass genomföras under samma dag. 

SKJUTSTÄLLNINGEN varierar i olika klasser. Dels stående, dels knästående, dels 

liggande ställning. Se vidare de klassvisa bestämmelserna. 

STÅENDE skjutställning innebär att ingen del av kroppen eller vapnet får beröra stöd, 

skjutbord etc. Vid skjutning med pistol och revolver får ej stödhand användas. Vid 

skjutning med gevär får rem användas, om den är godkänd. Främre handstöd, s k 

champinjon, får användas under vissa förutsättningar i vissa klasser (se under klassvisa 

bestämmelserna). ISSF-bestämmelserna tillämpas. 

KNÄSTÅENDE skjutställning innebär att minst ett knä skall beröra marken. I övrigt är 

ställningen fri. 

LIGGANDE skjutställning innebär att något stöd för kroppen, armarna eller vapnet ej 

får användas. Rem får användas. ISSF-bestämmelserna tillämpas. 

SKJUTAVSTÅNDET varierar för de olika klasserna och sker från avstånden 25 m, 50 

m och 100 m. Se de klassvisa bestämmelserna. Skjutavståndet får ha en tolerans av +- 

1 %. Gränsen för skjutavståndet skall markeras på lämpligt sätt. Då en skjutställning 

intages får ingen del av kroppen stödjas av fot eller arm närmare tavlan än denna 

gränsmarkering anger. 

MÅLTAVLAN utgörs av internationella pistoltavlan ISSF 50 samt franska militära 200 

meters tavlan. Tavlorna skall vara stadigt anbringade på lämpligt sätt och på sådant 

tavelställ att ej rikoschetter uppstår. Två tavlor av internationella pistoltavlan ISSF 50 

får anbringas för varje skytt och bör då placeras på samma höjd från marken, men för 

franska militära 200 meterstavlan anbringas endast en tavla. 

TÄVLINGSSERIEN omfattar tretton (13) skott. Särskilda provskott avlossas ej. För 

skjutning mot två tavlor skjuts 6 skott i ena och 7 i andra tavlan. 

SKJUTTIDEN är trettio (30) minuter. Under denna tid får ett (1) läskskott avlossas samt 

tändhattar och fängpanna avbrännas. För skyttar som anmält att de är veteraner är 

skjuttiden 35 minuter för gevärsklasserna som innebär liggande skytte på 100 meter. 

Ett (1) LÄSKSKOTT får avlossas mot kulfånget mellan tavlorna eller mot blinderingen 

efter kommandoordet ELD. 

AVBRÄNNING AV TÄNDHATT OCH FÄNGPANNA får göras först efter 

kommandoordet ELD och skall ske inom skjuttiden. 

VAPENFEL får åtgärdas inom skjuttiden. Vapenfel skall anmälas till skjutledare, som 

ur säkerhetssynpunkt har att ta ställning till lämpligheten att reparera vapnet på 

skjutplatsen. Skytten skall själv ombesörja reparationen. Skytten, ej vapnet, får lämna 

skjutplatsen om ej skjutledare gett anvisning om var reparationen skall ske och, med 

hänsyn till säkerheten, hur förflyttning skall ske. 

FÖR MÅNGA SKOTT SKJUTNA mot tavlan skall anmälas till skjutledare och/eller 

markör. Se vidare 12.3 Poängräkning. 
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KONTROLL AV SKJUTRESULTAT OCH SKJUTTID under skjutningen får göras av 

skytten själv. Kikare får användas. Vid tävling eller skjutning för SSSF:s skyttemärken 

får skytten ej inhämta eller meddelas sådana uppgifter från annan person. 

 

12.1 KOMMANDOSERIE 

SKJUTLAG XX INTAG ERA PLATSER (eller en lång visselsignal) 

Upprop av skyttarna i skjutlaget kan göras i samband med att visitation göres hos varje 

skytt för att säkerställa att krutförpackningar ej ligger framme, m fl säkerhetsdetaljer, att 

vapen, tillbehör och klädsel är rätt och att rätt antal laddningar finns framme. 

ÄR DET NÅGON SOM INTE UPPFATTAT SIN TAVLA? 

GÖR KLART FÖR SERIE! 

NÅGON SKYTT SOM INTE ÄR KLAR? 

NÅGON SKYTT SOM ÖNSKAR SKJUTA LÄSKSKOTT? 

MLAIC:s regler kräver föranmälan av läskskott. 

I Sverige meddelar i regel skjutledaren att läskskott är tillåtet och skall skjutas mot av 

honom angiven plats. 

EN MINUT KVAR! 

UNDER EN TID AV 30 MINUTER LADDA OCH EFTER HAND 13 SKOTT ELD 

Efter detta kommando får läskskott avfyras samt tändhattar och fängpanna avbrännas.  

Om längre eller kortare avbrott måste göras: 

AVBRYT! (eller en serie korta visselsignaler) 

SÄKRA - LÄGG NED VAPNET 

Kommandot SÄKRA användes vid kortvarigt avbrott och innebär att hanen lägges i 

halvspänn eller låses med varhake. Saknas halvspänn eller varhake avtages tändhatt, 

fängpanna tömmes och eldstål behålles uppfällt. På slaglåsrevolver läggs hanen ned 

mellan tändhattsnipplarna och på vapen med enhetspatron görs "Patron ur". På 

luntlåsvapen avtages eventuell påsatt lunta och fängpanna tömmes. 

PATRON UR - LÄGG NED VAPNET 

Kommandot PATRON UR användes vid längre avbrott eller om någon måste vistas 

inom riskområdet. Kommandot innebär att enhetspatron tas ur patronläget, tändhatt 

avtages och hanen lägges ned mot tändhattsnippeln, fängpanna tömmes och eldstål 

behålles uppfällt samt att en tygbit lägges i fängpannan så att fänghålet täcks väl 

varefter tygbiten låses med hanen. För slaglåsrevolver läggs hanen ned mellan 

tändhattsnipplarna och för luntlåsvapen avtages eventuell påsatt lunta och fängpanna 

tömmes. 
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FÖRSTA SLUT ! (tre sekunder långt kommando eller visselsignal) 

Detta kommando används endast vid liggande skytte på 100 meter då någon skytt 

anmält att de är veteraner som har rätt till 5 minuter längre skjuttid. Kommandot innebär 

att skjuttiden är slut för de som inte är klassade som veteraner. Veteranskyttar kan 

skjuta fram till dess att eld upphör anbefalls. 

ELD - UPP - HÖR ! (tre sekunder långt kommando eller visselsignal) 

HAR NÅGON LADDAT VAPEN? 

ÖVRIGA SKYTTAR TILLBAKA! 

MED BÖRJAN FRÅN TAVLA X EFTERHAND MOT KULFÅNG (BLINDERING) ELD! 

På patronladdade vapen görs "patron ur". Övriga vapen avskjuts ett i taget under 

observation. 

VISITATION! 

Skjutledare kontrollerar vapen och antal skjutna skott. Härefter är det tillåtet att packa 

ned vapen och utrustning. 

MARKERA! 

12.2 MARKERING 

Markering utföres av en av tävlingsledningen utsedd markör eller av skjutledare, som under 

kontroll av skyttarna antecknar resultatet. 

Valören 10 antecknas med X i protokollet (innertia antecknas ej). 

Om markering ej sker vid tavelstället skall tavlorna, innan de nedtages, förses med uppgift om 

tavlans nummer, skjutlagets nummer, vapenklass samt eventuella iakttagelser som kan 

påverka resultaträkningen. Tavlorna skall sedan insamlas för poängräkning och därvid 

sorteras efter vapenklass, skjutlag och tavelnummer. Användes dubbla tavlor betecknas dessa 

med A och B. Nämnda uppgifter införes lämpligast på ett för varje skytt upprättat skjutkort 

eller på annat av tävlingsledningen bestämt sätt. 

Skyttarna äger rätt att efter det skjutledare givit order MARKERA gå fram till tavlorna. 

Skyttarna skall stanna två (2) meter hitom tavlorna. 

12.3 POÄNGRÄKNING 

Skjutresultatet räknas på de tio (10) bästa skotten. 

Skott skall räknas till högre valör om mer än halva kulan passerat ringen till det högre värdet. 

Detta med anledning av att flera kalibrar kan användas inom samma vapenklass och ge 

svårigheter med att tolka kulhålen. 

Skott mot annans tavla räknas som bom. 

Om för många skott finns på en tavla och det ej med säkerhet kan avgöras att skotten kommer 

från angränsande skyttar eller att skytten ifråga ej har anmält att han skjutit för många skott 

och det ej heller med säkerhet kan bevisas att så har skett, skall de skott, som är för många på 

tavlan, avräknas. Om en tavla således har påskjutits med mer än 7 skott räknas de bästa 
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skotten över 7 bort från den tavlan. 

Exempel: tavla 1 (8 skott) X, X, 9, 9, 9, 9, 8, 7 (ta bort bästa X) 

 tavla 2 (5 skott) X, 9, 9, 9, 8 

 Totalpoäng 91 

 

 

Har skytt skjutit för många skott på sin tavla och anmält detta till skjutledare avräknas 

motsvarande antal skott av högsta poängvärdet på berörd tavla. Är antal skott på tavlan fler än 

vad skytten angett som för många, förfares enligt ovan. 

Om tavla under skjutningen ramlar ner får skytt skjuta om eller komma överens med 

skjutledaren om annat förfaringssätt. 

12.4 SÄRSKILJNING 

12.4.1 Vid lika poängtal vinner den som har flest antal X, 9, etc 

12.4.2 Vid lika resultat enligt 12.4.1 ovan kan särskiljning ske genom att mäta avståndet 

från tavlans centrum till centrum i det sämsta av de tio (10) poängräknade kulhålen. 

Den som har kortast avstånd vinner. 

12.4.3 Uppnås ej särskiljning enligt 12.4.2 ovan mätes avståndet från centrum till det  näst 

sämsta av de 10 (tio) poängräknade kulhålen. Den som har kortast avstånd vinner. 

O.s.v. 
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13 REGLER FÖR FÄLTSKJUTNING (poängfältskytte) 

13.1 DELTAGANDE VAPENKLASSER 

 Slaglåsrevolver Original/Replika (vapen enligt klass Colt/Mariette) 

 Slaglåsrevolver Fri (vapen enligt klass Ruger) 

 Patronladdad revolver (vapen enligt klass Smith & Wesson) 

 

 Flintlåsmusköt (vapen enligt klass Miquelet) 

 Militärt slaglåsgevär (vapen enligt klass Mini‚) 

 Slaglåsgevär övriga (vapen enligt klass Whitworth/Vetterli) 

 Bakladdat gevär (vapen enligt klass Remington) 

 

Lagtävling kan förekomma i samtliga klasser och kräver minst 4 deltagande lag från minst 2 

föreningar, där varje lag skall bestå av 2 skyttar. Föreningarna får ha flera lag. 

13.2 GENERELLT 

13.2.1 SSSF:s skjutreglemente gäller vad beträffar säkerhet, kulor, laddningar och riktmedel. 

13.2.2 Förhållandena på skjutplatsen skall vara lika för samtliga skyttar. 

13.2.3 Skytt som bryter tävlingen SKALL tömma vapnet helt innan vapenkontroll. 

13.2.4 Funktionsfel belastar skytten och skall åtgärdas under skjuttiden. Regler, se nedan 

punkt 13.10.1 

13.2.5 Vid vapenfel kan skytt fortsätta tävlingen efter reparation eller med annat vapen av 

samma modell och kaliber, från och med den station där felet uppstod. 

13.3 MÅLMATERIAL 

13.3.1 Målmaterial skall vara av varierande form och färg och de skall, om möjligt,  

 vara av tidsenlig modell. 

13.3.2 Fasta, rörliga, uppdykande och försvinnande målspel får användas. 

13.3.3 Målen skall ha neutral kantlinje för träfftolkning. 

13.4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KOMMANDON 

13.4.1 Förutsättningar skall utdelas före start. Dessa skall innehålla uppgift om antal figurer 

per station, maxpoäng per station, skjutställning, skjuttid, utgångsställning och eventuella 

poängmål. 

 

13.4.2 Svårighetsgraden skall vara stigande genom stationerna. 

 

13.4.3 Utgångsställningen skall vara med laddat vapen. 

 

13.4.4 Kommandoorden på skjutplatsen SKALL vara följande, efter orientering om 

stationen: 

 LADDA, tändhatt påsättes respektive patron ilägges, i skjutställning  

 Efter rimlig tid för laddning, ALLA KLARA 
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 Om alla är klara, 10 SEKUNDER KVAR (för gevär: 15 SEKUNDER KVAR) 

 När 3 sekunder återstår: FÄR-DI-GA ELD 

 

 ELD - UPP - HÖR (utdraget under de tre sista sekunderna av skjuttiden) 

 

 KONTROLL AV VAPNEN 

13.5 REGLER FÖR REVOLVERKLASSERNA 

13.5.1 Vanligen skjuts 36 skott per klass med 6 skott per station. 

 

13.5.2 Avstånden kan variera från 5 till 100 meter, skjuttiden från 10 till 60 sekunder. 

 

13.5.3 På station av typen"hands up" skall vapnet ligga på marken med hanen i halvspänn. 

13.6 REGLER FÖR GEVÄRSKLASSERNA 

13.6.1 Vanligen skjuts 15-20 skott per klass, fördelade på 2-5 skott per station. 

 

13.6.2 Avstånden kan variera från 20 till 200 meter. Skjuttiden rekommenderas vara 

minimum 40 sekunder per skott undantaget det första skottet. För klass Bakladdat 

gevär är motsvarande rekommendation minimum 20 sekunder per skott. 

13.7 REGLER FÖR POÄNGRÄKNING 

13.7.1 Antal träff och antal figurer anges separat och summerat på varje station liksom även 

antal poäng i poängmål. Totalsumman av träff och figurer blir slutresultatet, men antal 

figurer kan användas för särskiljning vid lika totalresultat. Se även punkt 13.11 nedan. 

 

13.7.2 Vid varje tävling skall ett poängmål finnas för särskiljning. 

 

13.7.3 Skott före ELD eller efter ELD-UPP-HÖR räknas som bom och en träff per skott 

borträknas. 

 

13.7.4 Vid ovala kulhål på uppdykande eller försvinnande mål räknas som träff högst två 

gånger kalibern. 

 

13.7.5 Som träff räknas tangerad figur, vid poängmål värdet vid tangerad linje. 

 

13.7.6 Tipp- och fallmål måste fällas för att träff skall räknas. 

 

13.7.7 Skottfördelning vid station är fri i poängfältskytte. 

 

13.7.8 Särskiljning sker enligt punkterna 13.2.7, 13.11.1 och 13.11.2. 

 

13.7.9 TÄNDHATT får endast anbringas på vapnet i skjutställning! 

 

13.7.10 Vid fasta mål bör 45 graders utgångsställning tillämpas. 

 

13.8 SKJUTSTÄLLNINGAR 

13.8.1 För revolverklasserna bör tillämpas "fri fattning" på samtliga stationer, dvs stödhand 

får användas. Skjutställningen kan vara stående, sittande, liggande eller fri. 
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13.8.2 För gevär skall stående, knästående och liggande skjutställningar förekomma på 

stationerna under en tävling, Ställningen kan också vara fri. 

13.9 VAPEN OCH UTRUSTNING 

13.9.1 Original och Replika tävlar i samma klass. 

 

13.9.2 För utrustning såsom remmar och liknande hänvisas till reglerna för banskjutning. 

 

13.9.3 Förflyttning mellan stationerna skall ske med OLADDAT vapen. 

13.10 VAPENFEL OCH FUNKTIONSFEL 

13.10.1 Två funktionsfel, oavsett orsak, skall godkännas. 

 

13.10.2 Funktionsfel skall noteras på skjutkortet med ring runt stationen. 

 

13.10.3 Vid funktionsfel då skytt fortsätter tävlingen skjutes endast resterande skott. 

Skjuttiden divideras med antal skott. 45 graders utgångsställning tillämpas. 

 

 Exempel: 6 skott på station, 30 sekunders skjuttid, skytt får funktionsfel efter 2 skott. 

Resterande skott skjuts under 20 sekunder. 

13.11 SÄRSKILJNING 

13.11.1 Särskiljning i individuell tävlan: 

 

 A Totalpoängen 

 B Särskjutning, om det gäller guldmedalj 

 C Högsta poäng i poängmål 

 D Högsta antal poäng, vid lika antal poäng, träff+ träffade figurer, i sista målet, 

näst sista målet etc 

 E Delad plats 

 

 Om särskjutningen omfattar flera senare placeringar används den enbart för att kora 

vinnaren. För övriga i särskjutningsgruppen gäller grundregeln och det ur sprungliga 

resultatet, oavsett särskjutningsresultatet. 

 

13.11.2 Särskiljning i lagtävlan: 

 A Högsta totalpoäng 

 B Högsta totalpoäng i poängmål 

 C Högsta individuella poängen 

 D Högsta individuella poängen i poängmål 

 E Lottning 
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14 SKJUTREGLEMENTE FÖR LERDUVOR 

14.1 KLASSER 

 21 Manton Fritt flintlåsgevär, valfri kaliber. 

   25 duvor kastas från fem stationer under 60 minuter 

 

 22 Lorenzoni Fritt slaglåsgevär, valfri kaliber. 

   25 duvor kastas från 5 stationer under 60 minuter 

 

 -  Husqvarna Patronladdat gevär, valfri kaliber. 

   25 duvor kastas från 5 stationer under 60 minuter 
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14.2 SKJUTSTATIONER 

Skjutstationer, se figur 1 nedan skall vara belägna i höjd med taket över kastaren och skall 

vara markerade med en 70 cm kvadrat eller cirkel. 

21 Manton 5 skjutstationer 8 meter från den punkt där duvans kastbana möter marknivån 

(70 grader vänster, 35 grader vänster, rakt fram, 35 grader höger, 70 grader 

höger) 

22 Lorenzoni 5 skjutstationer 8 meter från den punkt där duvans kastbana möter marknivån 

(70 grader vänster, 35 grader vänster, rakt fram, 35 grader höger, 70 grader 

höger) 

Laddbord, ett vid varje skjutstation, skall placeras några meter bakom varje station. 

Om möjligt skall phono pull system (mikrofonsystem) användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.Skjutstationens utformning. 

  

Skjutstationer vid 

lerduveskytte 

2 meter 

10 meter 

60 meter +/- 5 meter 

8 meter 

Reparationsbord 

Väntplats 
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14.3 KASTARE 

Kastarens position skall utmärkas i marknivå så att den är tydligt synlig från alla 

skjutstationer. 

Kastaren skall ställas in så att den kastar längs centrumlinjen med en kastlängd av 60 meter + 

5 meter. 10 meter från den punkt där duvans kastbana möter marknivån skall kasthöjden vara 

2 meter. 

Fel på kastaren skall rapporteras till skjutledare som bestämmer om kastaren skall bytas, 

tävlingen avbrytas eller fortsätta. 

14.4 LERDUVOR 

Skall vara av standardtyp avsedda för olympiskt trapskytte. 

14.5 ÅSKÅDARE 

 Måste hålla sig minst tre meter bakom laddborden. 

 Får inte tilltala skytt eller hjälpa denne på något sätt. 

14.6 SKJUTLEDARE 

Skjutledaren leder skyttet med hjälp av tre skiljedomare för poängräkning. Endast dessa 

personer tillåts hjälpa skytt med problem. 

Skiljedomarna signalerar miss genom att höja ena armen. 

Skjutledaren observerar skiljedomarnas signaler och meddelar, utifrån majoriteten av dessa 

resultat, högt och tydligt resultatet så att alla kan höra. 

14.7 TÄVLINGSREGLER 

Tävlingen omfattar serie om 25 duvor inom 60 minuter (en omgång). 

Ett skott per lerduva. Dubbelpipiga vapen får användas men då endast med en pipa laddad åt 

gången. 

För varje omgång är följande antal misständningar tillåtna: 

 tre i klassen Manton 

 en i klassen Lorenzoni 

 en per ny omgång/särskjutning (gäller båda klasserna). 

För varje tillåten misständning kastas en extra lerduva från samma station. Alla andra 

misständningar räknas som miss. 

Om en misständning beror på mekaniskt fel på vapnet (ej flintfel) räknas detta som "tillåten 

extra misständning". 

Om skytt skjuter innan kommandot PULL räknas det som miss. 

Innan varje omgång påbörjas skall en provduva kastas i full åsyn av alla skyttar i denna 

omgång. 

Om kastaren reparerats eller utbytts skall likaledes en provduva kastas. 

Om en duva ej kastas omedelbart efter kommandot PULL kan skytten vägra skjuta, men 

måste då markera sitt beslut genom att höja vapnet. 
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I varje omgång utlottas stationerna till skyttarna. 

Skytt skall ha skjutledares tillstånd innan han avger kommandot PULL. 

Efter varje skott sker rotation från station till station motsols. 

Skjutningen skall fortgå utan avbrott om inte tekniska svårigheter tillstöter, men skjutledare 

kan avbryta skjutningen på grund av kraftigt regn eller storm och återuppta den, när så är 

möjligt, där den avbröts. 

Om skytt ej är närvarande vid sin omgångs upprop, ropas hans namn upp tre gånger under 

loppet av en minut. Uteblir svar startar näste man och den saknade skytten får starta senare, 

under förutsättning att plats finnes. 

I fall av svårare mekaniskt vapenfel som inte omedelbart kan åtgärdas får skytten använda 

annat vapen för att fullborda sin omgång. I motsatt fall måste han lämna omgången och får 

endast fortsätta om plats kan beredas i en senare omgång. Om hans vapen kan repareras innan 

hans omgång avslutas kan skytten, med skjutledares tillstånd, återuppta skjutningen. Skytten 

förlorar dock de skott  som inte kan avges inom omgångens tidsbegränsning. 

Efter misständning skall vapnet bringas i oladdat tillstånd eller avfyras efter tillåtelse från 

skjutledare. 

14.8 SÄRSKJUTNING 

För de tre främst placerade vid lika antal träff skall skjutas särskjutning enligt följande: 

 21 Manton 5 duvor (1 per station) 

 22 Lorenzoni 5 duvor (1 per station) 

  -  Husqvarna  5 duvor (1 per station) 

Vid lika antal träff efter 5 duvor fortlöper särskjutningen tills första miss inträffar som 

bestämmer vem som förlorar. 

 

I fall av samma resultat i lagtävling avgöres särskiljning genom poängräkning. Vinnande lag 

har den längsta oavbrutna raden duvor baklänges från sista duvan. 

14.9 VAPEN 

Flintlås- eller slaglåsvapen, militära eller civila, enkel- eller dubbelpipiga, slätborrade, med 

valfri kaliber. Trångborrade replikavapen är ej tillåtna. 

Löstagbar rekylkappa av läder eller tidsenligt material är tillåten (får ej vara av gummi). Varje 

annan tillsats till kolven är förbjuden. 

 Kromplätering är tillåten för replikavapen. 

 Rem är ej tillåten. 

 Original = varje oförändrat original mynningsladdat vapen 

 Replika = nytillverkad reproduktion av antikt original 
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14.10 LADDNINGAR 

Endast fabrikstillverkat svartkrut är tillåtet. Fri hageltyp. 

Laddning får inte överskrida normala laddtabellers angivelser, max 3.5 drams (6.2 gram) 

svartkrut och 1.25 oz (35 gram) blyhagel. 

Laddning får endast ske med i förväg uppmätta laddningar. 

Fängkrutsflaska får användas till flintlåsvapen under förutsättning att den ej innehåller mer än 

16 gram (250 grains) fängkrut. 

Hagel skall laddas från uppmätta behållare eller hagelpung med doseringsventil. 

Laddning skall ske i enlighet med tidsenliga metoder och material. Förladdning av plast är ej 

tillåten. 

14.11 SKJUTREGLER 

Laddning får endast ske vid laddborden. 

Tändhatt eller fängkrut får endast anbringas vid skjutstationen; pipan skall riktas mot 

kastaren. 

Om möjligt skall tändhattsbehållare användas vid laddning av slaglåsvapen. 

Hanen får spännas endast när skytten är färdig för skott på stationen. 

Användande av rem är ej tillåtet. 

Yttersta försiktighet i vapnets handhavande skall alltid tillämpas. 

När vapen inte användes skall de stå i gevärsställ och får inte vidröras utan ägarens tillstånd. 

Skytt får endast skjuta på sin utsatta tid och efter att duvan kastats. Det är strängeligen 

förbjudet att sikta på eller skjuta på andra skyttars duvor. 

Det är tillåtet att hålla vapnet mot axeln vid kommando PULL. 

Skytten måste stå inom det utmärkta stationsområdet. 

Skyddsglasögon och hörselskydd måste användas under skjutning. 

När skytten är redo att skjuta kan han, med skjutledares tillstånd, avge kommandot PULL. 

Han kan också säga READY men annars ingenting. 

Lerduva betraktas som träffad om minst en synlig bit lossnar, under förutsättning att duvan 

kastats korrekt och att den påskjutits enligt reglerna. 

14.11.1 Duva räknas som miss och noll poäng enligt följande: 

 - om den ej splittras under flykten 

 - om skytten inte skjuter på grund av att vapnet är säkrat eller på halv- 

  spänn, vapnet är oladdat eller ouppspänt, vapnet saknar tändhatt eller 

  fängkrut, eller om skytten ej sett duvan eller får misständning utöver  

  tillåten misständning 

 - om skytten vidrör låset på sitt vapen innan det kontrollerats av skjut- 

  ledare efter misständning eller tekniskt fel. 
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14.11.2 En duva döms som icke gällande (No Bird) och skytten tilldelas ny duva 

 oberoende av om han skjutit eller inte, om 

 - duvan splittras under kastet 

 - duvan har oregelbunden eller för långsam flykt 

 - två eller flera duvor kastas samtidigt 

 - duvan har en avvikande färg 

 - duvan kastats innan kommandot PULL 

 - duvan inte kastats omedelbart efter kommandot PULL och skytten 

  signalerar detta genom att höja sitt vapen 

 - misständning eller funktionsfel beroende på mekaniskt fel på vapen, lås 

  eller hane 

 - skytten uppenbarligen blivit hindrad av tredje person. 

14.12 PROTESTER 

Om skytten eller lagkaptenen ej är överens med skjutledare angående miss skall protest 

omedelbart avgivas genom att lyfta en arm och ropa PROTEST. Skjutledare avbryter 

skjutningen och meddelar sitt slutgiltiga beslut efter att ha rådgjort med skiljedomarna. 

Protesten meddelas ledningen. 

Det är inte tillåtet att hämta kastad duva för att kontrollera om den är träffad. 

Om skytt eller lagkapten anser att räkningen inte är korrekt måste han omedelbart anmäla 

detta till skjutledare som kontrollerar med skiljedomarna och därefter tillkännager sitt klara 

och slutgiltiga beslut. 

Protest över skjutledares beslut kan inlämnas skriftligen till protestkommittén men denna 

protest kan aldrig avse om en duva träffats eller varit felaktig. På dessa punkter är skjutledares 

beslut slutgiltigt. 

Om skytt eller lagkapten observerar någonting som bryter mot reglerna skall han genast 

påpeka detta för skjutledare som äger att omedelbart vidtaga mått och steg för att förhindra 

regelbrott, eller om detta inte är möjligt kan protest  inlämnas enligt ovan. 

14.13 BESTRAFFNINGAR 

Alla skyttar är förpliktigade att känna till reglerna och måste i förväg vara beredda att 

acceptera alla bestraffningar som kan följa på regelbrott eller ovilja att åtlyda skjutledares 

tillsägelse. 

Om skytt använder sig av vapen eller ammunition som inte är i överensstämmelse med 

reglerna räknas alla duvor påskjutna med dessa som miss. 

Om regelbrottet är avsiktligt kan skytten diskvalificeras i skjutomgången. 

Om skytt hindrar annan skytt genom attityd, uppförande eller tal kommer han att varnas av 

skjutledaren och om det upprepas kan skytten bestraffas med en eller två missar, i enlighet 

med juryns beslut. 

Om skytt avfyrar sitt vapen innan han uppnått sin skjutstation kommer detta allvarliga brott 

mot säkerhetsföreskrifterna att leda till diskvalificering i skjutomgången. 
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14.14 SÄKERHET 

Av säkerhetsskäl bör ej flintlås- och slaglåsvapen skjuta i samma omgång. 

15 PROTEST 

Tävlande får ej diskutera i egen sak. 

Därest han ej är nöjd med skjutningens genomförande skall han snarast efter det serien 

skjutits och innan skjutplatsen lämnas avge protest till skjutledare, som har att notera 

protestens innehåll, vilken som avgett den samt lämna den snarast till tävlingsjuryn, som har 

att behandla den. 

Gäller protesten markeringen, har tävlande att innan tavlan lämnas avge protest till markören, 

som har att notera protestens innehåll och vilken som avgett den samt markera på tavlan vilka 

kulhål protesten gäller. Protesten lämnas därefter till tävlingsjuryn. Gäller protesten markering 

som sker på annan plats än på tavelstället, skall skytten snarast efter det han fått veta 

poängräkningen lämna skriftlig protest till tävlingsjuryn med uppgift om skjutlags- och 

tavelnummer, namn samt vilka kulhål som protesten avser. Tavlor skall finnas lätt tillgängliga 

efter det poängräkning skett. 

För kvalificerande tävlingar inom SSSF gäller en protesttid på en timma efter att sista klassen 

för tävlingen är avslutad och resultatet presenteras vilket ger såväl skyttar och jury tid att 

reagera och lämna in eventuell protest. Arrangören äger rätt att ta ut en protestavgift. 

Skulle protesten vålla försening av tävlingen eller resultatlista så att tävlingen ej kan slutföras 

eller prisutdelning ej kan ske under planerad dag, får jury alternativt tävlingsledningen avgöra 

den senare. Utslaget skall skriftligen tillställas den som anfört protest i sådant fall. 

Beslut som fattats med anledning av protest kan ej överklagas. 

Efter utförd prisutdelning kan resultatlistan ej ändras. 

15.1 TÄVLINGSJURY 

För SM utses en tävlingsjury om tre personer före tävlingens början. Två ledamöter utses av 

tävlingsledningen och en ledamot jämte ersättare för denne utses av Federationsstyrelsen. 

Jurymedlem skall avstå att döma i protest som kan innebära att han själv kommer inom eller 

utom prisplats. 

Tävlingsjuryn skall avgöra protester som inkommit avseende skjutningens genomförande och 

poängräkning samt avgöra diskvalificering från tävling. 
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16 VARNING OCH DISKVALIFICERING 

16.1 VARNING tilldelas den som 

16.1.1 av oaktsamhet eller medvetet brutit mot säkerhetsbestämmelserna 

16.1.2 under tävling uppträtt förolämpande mot tävlingsfunktionär eller ej följt av denne 

utfärdat direktiv 

16.1.3 diskuterat i egen sak i ärende varöver protest kan ingivas 

16.1.4 uppträtt förolämpande mot medtävlande eller annan inom skjutbaneområdet, eller 

eljest uppträtt på sådant sätt att skytterörelsens anseende kan skadas 

Varning utdelas av skjutledare, markör eller tävlingsledning vilka då har att notera att varning 

utdelats och anledningen härtill. Uppgift om tilldelad varning lämnas snarast till 

tävlingsjuryn. 

 

16.2 DISKVALIFICERING meddelas den som 

16.2.1 avlossat skott innan kommandot ELD avgivits, eller i övrigt brutit mot 

tävlingsreglerna (diskvalificering inskränkes till aktuell skjutomgång) 

16.2.2 den som upprepat förseelser som strider mot punkterna 16.1.1 - 16.1.4 ovan 

16.2.3 ändrat vapnet efter vapenkontroll 

Diskvalificering meddelas av tävlingsjuryn på grundval av från skjutledare/markör eller annan 

person i tävlingsledningen ingivna rapporter. Tävlingsjuryn skall, innan diskvalificering 

meddelas, höra dessa och eventuellt andra vittnen liksom den som kan bli föremål för 

diskvalificering. Till Federationsstyrelsen inges snarast en skriftlig rapport om att 

diskvalificering meddelas. 

Federationsstyrelsen kan avstänga skytten för längre tid om förseelsen varit grov eller 

återkommande. 

Federationsstyrelsen skall, innan avstängning av skytt sker för längre tid, bereda skytten 

möjlighet att yttra sig innan avstängning sker. Beslut om avstängning skall delges skytten, 

hans förening och samtliga distriktsombud. 
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17 REKORD 

17.1 Svenskt rekord kan noteras i samtliga vapenklasser. 

 Vid VM kan noteras världsrekord och svenskt rekord. 

 Vid EM kan noteras Europarekord och svenskt rekord. 

 Vid NM kan noteras nordiskt rekord och svenskt rekord. 

 Vid SM, landsdelsmästerskap (SSM, VSM, ÖSM, NSM), landskamp samt godkänd  

kvalificeringstävling kan svenskt rekord sättas . 

 

17.2 Som rekordinnehavare räknas den som först uppnått rekordresultatet. 

 

17.3 Svenskt rekord delges i Krutkorn. 

 

18 VETERANKLASS 

För att uppmuntra äldre skyttar att delta i tävlingar inrättas ett veteranpris för dom som fyller 

65 år innevarande år eller är äldre och som deltar i landsdelsmästerskap, SM och 

kvalificerande tävlingar. Deltagandet i veteranklass är frivilligt och skytten anger i anmälan 

till tävlingen att den vill vara med som veteran. Skytten deltar i tävlingen som vanligt och det 

anordnas särskild prisutdelning för veteranerna efter ordinarie prisutdelning i respektive 

tävlingsklass. Skytten kan givetvis vinna ordinarie medalj i tävlingsklassen. Medaljer för 

veteranpriset är kostnadsfria för arrangerande förening.  

Medaljer delas ut vid följande deltagarantal i respektive klass: 

Fyra eller fler skyttar: Guld, Silver och Brons 

Tre skyttar:  Silver och Brons 

Två skyttar:  Brons 

Då det finns fyra eller flera skyttar i klassen skall deltagare komma från minst två olika 

föreningar. 

 

 

 


