Säker kulgevärshantering
Vid detta prov skall Du visa att Du kan hantera ett kulgevär på ett säkert och riktigt sätt.
Förutsättningen är att Du inte hanterat vapnet före provet.
1. Du skall använda banans vapen som är av cylindermekanismtyp.

2. Provledaren ber Dig hämta vapnet i vapenstället.

3. Provet börjar när Du tar vapnet ur stället.

4. När Du kommer fram till provledaren får Du fyra blinda patroner. Dessa patroner markerar
skarp ammunition.

5. På provledarens order laddar Du vapnet.

6. Provet avslutas med att Du på provledarens anmodan ställer tillbaka vapnet i vapenstället.

7. Du skall tydligt visa de åtgärder DU gör för att vapenhanteringen skall vara säker och
korrekt.

8. För att bli godkänd krävs att Du hanterar vapnet korrekt under hela provet och noga följt
meddelade anvisningar.

Du skall ges möjlighet att ställa frågor.
Inga frågor får dock besvaras som kan tänkas hjälpa Dig att klara provet.

Precisionsskjutning
Vid detta prov skall Du visa att Du kan skjuta bra med kulgevär och att Du också hanterar vapnet på ett
säkert och riktigt sätt när Du använder det praktiskt. Förutsättningen för provet är att Du inte hanterat
vapnet före provet.
1.

Du skall skjuta två serier om fyra skott vardera mot två pistoltavlor. En serie mot varje.

2.

Den första serien skall skjutas från skjutstolen – bästa tänkbara stöd – mot den vänstra pistoltavlan.
Den andra serien - mot den högra tavlan - skall skjutas med jägarmässigt stöd t.ex. sittande,
stående vid stången eller motsvarande - dock inte sittande i skjutstolen eller liggande.

3.

För godkänt prov krävs att spridningen av den första serien (träffbilden) inte överstiger 12 cm och
att spridningen av den andra serien inte överstiger 17 cm. Båda serierna måste vara godkända.

4.

Du får använda eget vapen, vapen som du lånat eller skjutbanans vapen.

5.

Du får använda egen ammunition.

6.

Provledaren ber dig hämta vapnet ur vapenstället.

7.

Provet börjar när du tar vapnet ur vapenstället.

8.

Du ska sätta dig i skjutstolen, prova ut en bra skjutställning och göra några provanläggningar.

9.

Av provledaren får du åtta patroner.

10. På provledarens order laddar du med högst 4 patroner, eller det mindre antal patroner vapnet
rymmer och säkrar.¨
11. När du är klar att skjuta ska du anmäla ”färdig till provledaren.
12. Sedan du anmält ”färdig” har du rätt att osäkra vapnet.
13. Provledaren meddelar att du ska börja skjuta den första serien – mot den vänstra tavlan.
14. Du skjuter samtliga 4 skott och har 3 minuter till förfogande från det du anmält ”färdig”.
15. Vapnet behöver ej säkras mellan skotten i serien såvida inget inträffar som särskilt motiverar detta.
16. När du skjutit första seriens skott intar du på provledarens anmodan en bekväm jägarmässig
skjutställning utanför skjutstolen.
17. När du funnit en bra skjutställning laddar du på provledarens order åter med högst 4 skott eller det
mindre antal patroner vapnet rymmer och säkrar.
18. Därefter genomförs skjutningen mot den högra tavlan efter samma regler som mot den vänstra
tavlan – se pkt 11-15.
19. Om du så önskar har du rätt att byta skjutställning under den andra serien. I så fall skall vapnet
säkras eller ha slutstycket tillbakafört.
20. När även den andra serien är skjuten anmodar provledaren dig att ställa tillbaka vapnet i
vapenstället.
21. När du placerat vapnet i stället är provet avslutat.
22. Använder du mer än tre minuter på någon av serierna blir provet underkänt. Om du laddar innan
order om detta ges, laddar med mer än fyra patroner eller i övrigt inte rättar dig efter meddelade
anvisningar kan du bli underkänd ör att du inte följer reglerna.
23. Du ska tydligt visa de åtgärder du gör för att vapenhanteringen ska vara säker och korrekt.
24. Felaktig vapenhantering medför underkänt oavsett skjutresultat.
Du skall ges möjlighet att ställa frågor.
Inga frågor får dock besvaras som kan tänkas hjälpa dig att klara provet.

