
Kom i gang med jaktfelt! 
Vinteren er jaktfeltsesong, og før sesongen starter for fullt arrangerer SHJFF 

et introkurs til jaktfelt lørdag 19. januar kl. 11 på Fuglemyr 

Jaktfelt er en artig og trivelig konkurranseform, og en ypperlig måte å få relevant skytetrening for 
jakt. Om vinteren arrangeres det jevnlig jaktfeltkonkurranser av jeger- og fiskerforeninger i 
Østlandsområdet.  Det skytes med rifle mot dyrefigurer av papp på forskjellige avstander og i 
forskjellige skytestillinger. Postene man skyter på ligger gjerne ute i skauen.  

Totalt skal det skytes 30 skudd. Det vanlige er at det skytes 5 skudd på 6 forskjellige poster, men det 
er også enkelte steder det skytes 3 skudd på 10 forskjellige poster. 

Alle rifler som kan brukes til storviltjakt kan brukes på jaktfelt. Siden rådyr regnes som storvilt vil det i 
praksis si kaliber .223 og oppover. Juniorer kan skyte med .22lr 

Vi starter med en gjennomgang av alt du trenger å vite for å komme i gang, og hva som skjer ute i 
løypa. I 12-tida starter vi vår egen lille jaktfelt, slik at deltagerne får en følelse av hva de skal være 
med på. Begge banene vil være i bruk. Du trenger 30 skudd, og det vil ikke være tid til innskyting av 
våpen denne dagen. 

Det vil være instruktører på plass gjennom hele løypa, slik at du kan få hjelp til det du lurer på 
underveis. 

Vi serverer pølser, kaffe og kake – så det er viktig at du melder deg på! (Ellers vet vi jo ikke hvor 
mange pølser vi skal kjøpe….) 

Arrangementet er gratis for de som har adgangskort til Fuglemyr – for alle andre koster det kr. 100,- 

Medlemmer av SHJFF, NHFF og HSSK prioriteres. 
 

Send SMS og meld deg på innen 14. januar til Ann Kristin (959 29 966) eller 
Line (48 10 51 82) 

 

 

 

 

 

 

 


