
Viktig melding til jegerne ! 

Fra årsskiftet er det anledning for jegerne også å delta i baneskyting. De 

nye nedstående reglene gjelder altså fra og med 2017. Her finner du reglene 

i sin helhet. 

Jegerklassen: 

Hvem kan skyte i klassen? 

Skyttere klasseført i klasse 1 kan velge å skyte i jegerklassen fra stevne til stevne, men ikke i 

sin ordinære klasse på samme stevne. 

Hvilke stevner kan disse skyte? 

Konkurransetilbudet  blir 25 skudd baneskyting og 30 skudd feltskyting på åpne stevner og på 

samlagsstevnene i baneskyting og feltskyting. 

Hva er reglene i denne klassen? 

Skytestillinger, reimbruk og bekledning skal være som for de øvrige DFS-klasser. For 

reimbruk gjelder dog ikke begrensningen på bredde når jegerstropp benyttes. Det er ikke krav 

til maksimal bredde på jegerstroppen. 

Reglementert sittende skytestilling kan benyttes uten legeattest. 

Medlemskap i skytterlag tilsluttet DFS kreves for å kunne delta i konkurranser. Det gis ikke 

tilbud til jegerklassen på landsdelskrets- og Landsskytterstevnet. 

Hvilke våpen er tillatt i denne klassen? 

I Jegerklassen benyttes våpen med kaliber opp til og med 8 mm. Det tillates ikke bruk av 

rekyldemper, hel- og halvautomatiske våpen. 

Kan skytteren benytte optiske siktemidler? 

Kikkertsikte og/eller rødpunktsikte er kun tillatt å benytte i jegerklassen. Jegerklassen har 

ingen begrensing i kikkertstørrelsen, men i feltskyting er det ikke tillatt med avstandsmåler. 

Hva er maksimal vekt og avtrekk? 

For Jegerklassen er det fri vekt på våpen. 

Avtrekk: For våpen benyttet i jegerklassen er godkjent avtrekksvekt minimum 1 kg. 

Hvilke skyteprogram skal klassen ha? 



I baneskyting følger Jegerklassen program og skytetider som for klasse 1 på 200/300 meter 

uten mesterskap. 

I feltskyting foregår skytingen i størst mulig grad på samme opplegg som for klasse 1 uten 

mesterskap. 

Det skal fortrinnsvis benyttes godkjente DFS figurer, ikke dyrefigurer. Jegerklassen kan 

alternativt skyte finfelt med samme program som klasse eldre rekrutt. Alle hold i feltskyting 

har utgangsstilling liggende ferdigstilling. 

På åpne stevner og interne stevner avgjør arrangøren om det skal være eget feltopplegg for 

jegerklassen. Hvis ikke følger klassen opplegget for klasse 1 i grovfelt eller klasse eldre 

rekrutt i finfelt. Dersom praktiske forhold tilsier det kan inntil ett hold sløyfes i grovfelten for 

jegerklassen. Stangskyting og felthurtigskyting gjennomføres ikke for jegerklassen. 

 


