HÖGVILTPROV KULGEVÄR
Vid detta prov skall Du visa att Du kan skjuta på stillastående och löpande älg
och att Du kan hantera vapnet på ett säkert och riktigt sätt, när Du använder
det praktiskt. Provet genomförs enligt Svenska Jägareförbundets regler för
älgskyttemärket i brons.
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Du ska skjuta tre godkända serier mot stillastående och löpande älgfigur.
En serie består av fyra skott, två skott mot stillastående och två skott mot
löpande älgfigur. För godkänd serie krävs att alla fyra skott sitter inom
träffområdet på älgfiguren.
Du skjuter första skottet mot stillastående figur. Du laddar om och efter 13 sekunder startar älgfiguren och Du skjuter ett skott mot löpande figur.
Du får använda eget vapen, vapen som Du lånat eller skjutbanans vapen.
Du får använda egen ammunition.
Provledaren ber Dig hämta vapnet i vapenstället.
Provet börjar när Du tar vapnet ur vapenstället.
Du skall ta plats på skjutplatsen, ställa Dig i en bra skjutställning och göra
några provanläggningar.
Av provledaren får Du tolv patroner.
På provledarens order laddar Du med högst fyra patroner och säkrar.
När Du är färdig skall Du anmäla ”Färdig” till provledaren.
Sedan Du anmält ”färdig” till provledaren har Du rätt att osäkra vapnet.
Provledaren meddelar att Du skall börja skjutningen.
Du skjuter samtliga fyra skott enligt punkt 3 ovan.
Vapnet behöver inte säkras mellan skotten i serien, såvida inte något
inträffar som särkilt motiverar detta.
När Du skjutit klart serien inväntar Du markering.
På provledarens order laddar Du med fyra patroner och säkrar vapnet och
anmäler ”Färdig” till provledaren.
Provledaren meddelar att Du får börja skjuta nästa serie.
Serie tre genomförs enligt instruktionerna ovan.
När serie tre är skjuten och markering skett, anmodar provledaren Dig att
ställa tillbaka vapnet i vapenstället.
När Du placerat vapnet i stället, är provet avslutat.
Om Du laddar innan order ges om detta, laddar med fler patroner än fyra
eller i övrigt inte rättar Dig efter meddelade anvisningar kan Du bli
underkänd för att Du inte följer reglerna.
Du skall tydligt visa åtgärder Du gör för att vapenhanteringen skall vara
säker och korrekt.
Felaktig vapenhantering medför underkänt oavsett skjutresultatet.

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

