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Bild 21: Magnumfältskytte, ex. Frigrupp

D.5 Tävling i magnumfältskjutning
I de fall regler och anvisningar inte finns inskrivna i detta reglemente, hänvisas till 
övriga delar av skjuthandboken.

D.5.1 Allmänna bestämmelser

D.5.1.1 Allmänt
Magnumfältskjutning är precisionsskjutning mot fältskyttemål i terräng. Precisions-
momentet – antal poäng i ringade figurer – tillmäts inom magnumfältskyttet mycket 
stor betydelse. Antalet poäng skall i en väl avvägd bana vara den faktor som avgör 
placeringarna inom varje vapengrupp.

D.5.1.2 Klassindelning
I magnumfältskjutning tillämpas ingen klassindelning.

Skytten får inte utöva magnumfältskytte förrän det kalenderår skytten  fyllt minst 18 
år. Skytten skall inneha pistolskyttekort.

Handikappad skytt får beroende av handikappet använda den utrustning samt inta 
den skjutställning som han/hon finner behövligt för att kunna delta i tävlingen. Skjut-
ning från rullstol är tillåtet. Säkerheten för skytten, medtävlare och funktionärer får 
dock inte äventyras.

Magnumfältskyttets höga bullervärden kräver särskilt hänsynstagande vid skytte med 
magnumladdad ammunition på skjutbanor. På skjutbana får magnumfältskytte ske 
endast om Statens Skytteombud (SSO) uttryckligen godkänt banan för skytte med 
magnumladdad ammunition.

D.5.2 Särskilda tekniska bestämmelser

patron eller motsvarande, för att användas vid speciella skjutförhållanden, är 
inte tillåten.

-
hylsa.
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svartkrut inte förekomma.

D.5.3 Tävlingsregler

D.5.3.1 Skjutställning m.m.

(från skytten eller andra skyttar) under någon del av skjutmomentet får finnas 

till denna regel samt så att skyttarna skall kunna inta en valfri skjutställning.

revolver.

klick mm.) tillämpas inte inom mag-
numfältskytte. En klickad patron får inte ersättas med ny, även om detta skulle 
hinnas med under skjuttiden. Nytt försök med klickad patron får göras. Vapenfel 
får avhjälpas under skjuttiden, dock inte på bekostnad av säkerheten eller på 
sådant sätt att övriga skyttar störs.

D.5.3.2 Priser
Vid nationella tävlingar skall minst de tre bästa skyttarna inom varje vapengrupp 
tilldelas graverade priser i form av medaljer, statyetter, pokaler eller liknande. Minst 
50% av startavgifterna bör återgå till skyttarna i form av priser.

D.5.3.3 Svenskt Mästerskap i magnumfältskjutning

D.5.3.3.1 Individuell tävling
SM genomförs i vapengrupperna M1 – M6.
Tävlingen är öppen för alla magnumfältskyttar.
Antalet startande i en vapengrupp skall vara lägst 5.

D.5.3.3.2 Lagtävling
SM genomförs i vapengrupperna M1 – M6.
I föreningslaget ingår tre föranmälda deltagare. Reserv får anmälas.
Med hänsyn till förutsättningarna för arrangerande förening/krets kan förbundssty-
relsen tvingas begränsa antalet starter per skytt eller antalet deltagare i vapengrup-
perna.

D.5.3.4 Anvisningar för banläggning
Kortaste tillåtna  – förutom vid hands up-stationen – är 30 sekunder. Vid skjutavstånd 
över 100 meter och vid skjutning mot poängmål, bör skjuttiden inte understiga 60 
sekunder.

Skjutavstånd över 180 meter är inte tillåtet.

Maximalt tillåtet skjutavstånd framgår av Tabell 5 Maximalt skjutavstånd. Maxav-
ståndet bör användas sparsamt och när det förekommer skall skjuttiden vara rejält 
tilltagen.

D.5.3.4.1 Omfattning
Antalet skjutstationer bör vara minst åtta (8). Vid SM skall antalet skjutstationer vara 
minst åtta (8).

Första skjutstationen skall ge skyttarna möjlighet till inskjutning. Stationen får inte 
ha poängmål.

Minst två av skjutstationerna skall ha ringade figurer där antal träff och poäng räknas. 
Skjuttiden skall vara väl tilltagen för att medge precisionsskjutning. Alla poängmål 
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skall alltid visas vid haltpålen. Poängmål skall alltid vara så utformat att högsta poäng 
erhålls i figurens centrum.

D.5.3.4.2 Hands Up-station
En av skjutstationerna skall vara Hands Up-station. Vid mer än 8 skjutstationer får 
ytterligare en Hands Up-station ordnas. Antal figurer på Hands Up-station får vara 
högst två.

Skjutavståndet skall vara mycket kortare än normalt och skjuttiden skall vara jämfö-
relsevis kort, vilket är det enda undantaget från de allmänna reglerna om skjuttider 
och skjutavstånd som förekommer inom magnumfältskyttet.

Följande exempel kan vara vägledande vid utformningen av Hands Up-station: En 1/2 
figur och en L2 figur, placerade intill varandra på 25 m avstånd. Skjuttid 15 sekunder. 
Max 5 träff per figur räknas.

När ”10 sekunder kvar” kommenderas, skall skytten stå upp och båda händerna 
skall vidröra huvudet. Vapnet skall vara laddat. Revolver får ha trumman infälld, men 
hanen får inte vara spänd. Pistol skall ha slutstycket i framfört läge med spänd hane, 
men någon patron får inte finnas i patronläget. Vapnet får läggas på patronask av 
normalstorlek. Tävlingsarrangören skall tillhandahålla någon form av underlag som 
skyddar vapnet mot smuts.

Vid kommando ”Eld” böjer sig skytten ner, hämtar vapnet, slutför laddningen och 
påbörjar skjutningen.

D.5.3.4.3 Mål
Fallmål av metall är tillåtna. De får inte placeras på närmare avstånd än 25 m. Ris-

de faller vid träff, exempelvis på påle eller upphöjd platta. De får inte påverkas av 
kulnedslag i närheten. Beskjutet fallmål som inte faller räknas som bom.

Säkerhetsanvisningarna i C.2.1.3 Mål och målanordningar måste beaktas.

Splittermål, typ bowlingkäglor och lerduvor är inte tillåtna.

Djurfigurer, avsedda för jakt- och bågskytte får användas. Träff räknas inom den 
yttre ringen om inte annat anges. Figurernas form bör medge en rejäl riktpunkt mot 
en godtagbar och enhetlig träffyta. Figurens ”centrum” bör kunna urskiljas. Extremt 
oregelbundna figurformer, typ ”helikoptrar”, bör undvikas. Figurens form skall inte 
orsaka att slumpen avgör om en dålig avfyring blir träff eller inte.

Skytt får påbörja skjutning i en vapengrupp innan den föregående är slutförd.


