Generelle regler for kikkertklasse
Terrænskydning (gevær)
under DGI Skydning
Formål
DGI Skydning har indført en kikkertklasse på geværterræn 6,5, (som klassen kaldes i
DGI-regi, selv om andre kalibre må anvendes), således at jægere får mulighed for at
deltage med deres jagtvåben i terrænskydninger arrangeret af DGI Skydning og medlemsforeningerne.
Regler
Som udgangspunkt gælder DGI's regler for terrænskydning på gevær 6,5.
Bestemmelserne herunder supplerer dog disse for så vidt angår kikkertklassen.
 Til feltskydningen må anvendes enhver almindeligt forekommende jagtriffel eller
ethvert almindeligt forekommende kombinationsvåben, der ifølge våbentilladelsen
er registreret som jagtriffel/kombinationsvåben til jagtbrug. Dette gælder også rifler/kombivåben, som ikke overholder reglerne om våben til geværterrænskydning
jf. skyttebogen.
 Kun repeterrifler (manuelt ladede) og kombinationsvåben må anvendes. Halvautomatiske jagtrifler må dermed ikke anvendes.
 Der må anvendes al almindeligt forekommende ammunition, der er beregnet til
det anvendte våben herunder fuldkappet. Sikkerhedsafstanden er 3.900 meter.
 Lovligt optisk sigtemiddel må anvendes.
 Rifler registreret under DGI Skydning, monteret med lovligt optisk sigtemiddel, kan
også deltage i kikkertklassen.
 Der må anvendes lyddæmper, men ikke mundingsbremse.
 I kikkertklassen kan indgå liggende, knælende/siddende, stående eller fri skydestilling efter arrangørens valg.
 Hjælpemidler: Der må kun anvendes de hjælpemidler, der stilles til rådighed på de
enkelte standpladser. Der må anvendes rem og handske.
Rem: Bærerem må anvendes. Remmen må gerne være dobbelt så armen kan stikkes igennem. Herved kan remstøtte anlægges med den bagerste del af remmen
slap. Remmen skal være fastgjort til skæftet med begge ender. Der må ikke være
stive partier, der kan støtte mod jord eller krop.

 Den hånd, som ikke anvendes til affyring, må anvendes til støtte af våbenet.
 Der er ingen krav til aftræksvægt, og snelleaftræk må benyttes.
 Afstandsmåler må anvendes, men skytterne må ikke kommunikere med hinanden
om afstandene.
 Der skal anvendes sikkerhedsfane.
 Skyttebogens bestemmelser for kommandoer, ladeprocedure og eftersyn er gældende. (findes på https://www.dgi.dk/skydning/skydning/om-skydning-i-dgi/regler-og-bestemmelser/skyttebogen - side 99
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