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Instruktion Skjutstationschef 

Fältskjutning 
 

Du är chef på skjutstationen. Tänk på att DU är ansvarig för säkerheten. Uppträd vänligt men 
bestämt. Prata inte i onödan. Svara endast på frågor som gäller skjutförutsättningen. 
 
Din placering skall vara mitt bakom patrullen när du kommenderar. 
 
Kommandoord Anvisning 
Patrull fram Från haltpålen när patrullen är samlad. Ta emot 

skjutkorten (pärmen) 
Ta plats vid nummerpålarna Välkomna till 
skjutstation X 

 

Vi visar målen Riktning mot målen tillåten 
Något oklart med förutsättningarna? Svara på frågor om förutsättningarna 
Jag påminner om 45° I förekommande fall 
Ladda  
Alla klara Om svar nej, fråga om efter ca 15 – 20 

sekunder. (Titta vad som händer, om skytten 
uppenbart inte är klar fråga inte om förrän 
skytten är klar) 

Tio sekunder kvar OBS inget ”nu” 
Sju sekunder därefter 

Färdiga Tre sekunder därefter 
Eld Då fasta mål förekommer eller då 45° 

utgångsställning gäller 
Målspelet börjar = eldkommando Vid rörliga mål 
Eld upphör Under de 3 sista sekunderna av skjuttiden 

Då fasta mål förekommer 
Eld upphör Efter skjuttidens slut (vid rörliga mål) 
Patron ur PROPPA  
Kontroll Skyttarna visar upp proppat vapen och tomt 

magasin. OBS revolver proppas/bricka sätts i 
efter inspektion 

Anvisa skyttarnas arbetsuppgifter vid 
markeringen 

 

Markera  
 
Efter markeringen: Tacka för visat intresse. Återlämna skjutkorten och anvisa väg till nästa 
skjutstation. 
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Regler: 
 
Vapenhantering: 
Vapen skall bäras i hölster eller väska. Magasin får (bör) fyllas på mellan skjutstationerna. 
Vapen får tas ur hölster/väska när skytten intagit skjutplatsen. Propp/Bricka får tas ut vid 
kommandot Ladda. 
 
Eldavbrott: 
Om skytt vill skjuta om vid eldavbrott skall denne omedelbart sänka vapnet i skjutriktningen samt 
sträcka upp den fria handen. Ingen annan åtgärd får vidtas av skytten. Efter "Eld upphör" anmäler 
skytten "Eldavbrott". 
Om synbart matnings- eller utkastningsfel upptäcks (ex patron eller hylsa fastnat) får omskjutning 
ske. Om inget fel syns tar skjutstationschefen emot vapnet med mynningen riktad rakt fram (utan att 
röra mekanism eller ev säkring) och gör ett avfyringsförsök vid sidan av målet. 
Vid eldavbrott med revolver görs inte avfyring, utan det kontrolleras att hanen är i framfört läge. 
Om vapnet inte avfyras kontrollerar stationschefen att vapnet är osäkrat (gäller de vapen som har 
säkring). 
Därefter kontrolleras att magasinet är fullt infört varefter pistolmagasinet tas ur och det kontrolleras 
att max 5 patroner finns i detta. I revolver skall en patron ha märkbart anslag. Vid eldavbrott på 
pistol med double-action funktion görs inte avfyring, utan skjutstationschefen kontrollerar att hanen 
är i framfört läge och att vapnet inte är säkrat. 
Därefter förfars enligt ovan. Utmatad patron tas om hand och kontrolleras. Patronen skall ha ett 
märkbart anslag. 
 
Omskjutning får ske. 
Målen kritas och klistras (utan markering) för den skytt som haft eldavbrott, varefter omskjutning 
omedelbart sker av berörd skytt. 
Om vapnet avfyras eller om i revolver ingen patron har märkbart anslag får omskjutning inte ske. 
Markering genomförs. 
Godkänd omskjutning skall noteras på baksidan av skjutkortet (t ex "station 3 eldavbrott" samt 
skjutstationschefens signatur). På framsidan görs en ring runt skjutresultatet på den station där 
eldavbrottet inträffat. Omskjutning på grund av eldavbrott får göras 1 gång under en tävling (start). 
Eventuell särskjutning räknas som separat start. 
 
Säkerheten: 
Säkerheten är det primära allt annat är av underordnad betydelse. Om du ser någon som uppträder 
på sådant sätt att säkerheten äventyras ingrip, var inte rädd för att påpeka sådant som påverkar 
säkerheten. Allvarliga brott mot säkerhetsbestämelserna skall rapporteras till tävlingsledningen. 
Håll huvudet kallt när något krånglar, t.ex vid eldavbrott, glöm inte att kontrollera de andra 
skyttarnas vapen först, skicka inte fram någon funktionär utan att ha kontrollerat alla vapen. 
 
Sportslig rättvisa: 
Tävlingen är till för skyttarna inte för arrangörerna. Eftersträva att förhållandena är så lika som 
möjligt under hela tävlingen. Kommandon skall vara lika under hela tävlingen och vara lika på alla 
stationer. Bedömningen av träffar skall vara konsekvent, träff som inte kan dömas ut är inne. 
Använd tolk när så erfordras. Om det av någon anledning begärs omskjutning på stationen och det 
är befogat (du har gjort fel med tiden, eller något sådant) skall alla i patrullen skjuta om. Endast om 
enskild skytts mål gått sönder, skjuter bara denna skytt om. Vid eldavbrott glöm inte att markera på 
skjutkortet. 
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Vid eldavbrott gäller följande för att få skjuta om. 

Omskjutningschansen. 
 
Omskjutning ”JA” 
 
Ingen markering på skjutkortet om tidigare omskjutning. 
 
Pistol 

• Synligt matnings eller utkastarfel, hylsa eller patron i kläm. 
• Inget fel syns. Nytt avfyringsförsök - skottet avfyras ej. 

Osäkrat 
Magasinet fullt isatt 
Högst fem patroner i magasinet  
Patron eller hylsa i patronläget 

Revolver och vapen med double-action. 
• Hanen framförd 
• Märkbart anslag på patronen 

 
 
 
Omskjutning ”NEJ” 
 
Pistol 

• Inget synligt fel. Nytt avfyringsförsök - skottet avfyras.  
• Säkrat 
• Magasinet ej helt infört 
• Tomt magasin. Ingen patron i patronläget. 

 
Revolver och vapen med double-action. 

• Hanen ej framförd  
• Inget märkbart anslag på patronen 

 
 
Efter genomförd omskjutning MARKERA på skjutkortet. 
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