TÄVLINGSREGLER JAKTMATCHEN 2020
Jaktmatchen är en tävling arrangerad i samarbete mellan Norma och Svenska Jägareförbundet. Syftet
är att öka övningsskyttet på skjutbanorna runt om i landet, vilket i sin tur ökar jägarnas skjutförmåga
då det verkligen gäller. Reglerna är enkla och bygger på deltagarnas ärlighet.
Såhär går det till:











Skjut godkänt på Svenska Jägareförbundets älgskyttemärke, vildsvinspasset eller björnpasset
enligt gällande regler för respektive.
Använd Norma Jaktmatch
Skriv ditt resultat på insidan locket till en ask Norma Jaktmatch och be en skjutledare signera
ditt resultat.
Skriv ner ditt namn och telefonnummer
Skriv också en kort motivering till varför du använder Norma
Riv av locket från Jaktmatch asken och skicka in det till: RUAG Ammotec Sweden AB,
Dammbrovägen 1, 691 80 Karlskoga. Märk kuvertet ”Jaktmatchen 2020”.
Resultatet skall vara oss tillhanda senast den 30:e oktober 2020
Vinnaren utses i början av november 2020 och publiceras på denna hemsida, RUAG
Ammotec Swedens Facebook- och Instagramsida samt på Svenska Jägareförbundets
hemsida.
Några dagar efter att vinnaren har utsetts ringer vi upp vinnarna på det telefonnummer som
har angivits.

Detta gäller för att ditt resultat skall vara giltigt:









Resultatet är endast giltigt om det är skrivet på insidan av ett lock Norma Jaktmatch
Samtliga skott skall vara skjutna med Norma Jaktmatch
Resultatet skall vara inskickat och mottaget av oss på ovan angiven adress senast den 30:e
oktober 2020. Vinnaren utses i början av november månad 2020.
Om vi inte fått kontakt med vinnaren, eller om vinnaren inte har kontaktat oss senast den
12:e november, så utses en ny vinnare.
Eftersom vissa priser kommer att bestå av vapen, så måste deltagarna ha möjlighet att ta
emot ett sådant pris, vilket innebär att man själv eller någon närstående måste kunna söka
licens på vapnet. Vapen som inte hämtas ut inom 6 månader efter det datum då vinnaren har
utsetts tillfaller arrangören.
Vinnaren måste vara svensk medborgare och vara bosatt i Sverige
Observera! Det finns ingen begränsning i hur många tävlingsbidrag du kan skicka in. Ett
inskickat lock gäller som ett bidrag. Om du skjuter 10 askar Norma Jaktmatch och vill skicka in
samtliga 10 locken, så får du alltså 10 tävlingsbidrag.

Detta gäller för att ditt resultat skall vara giltigt:





Totalt ett prisbord för de 10 främst placerade. Observera att Älgbana samt Vildsvinspass och
Björnpass tävlar i samma klass och inte i tre olika klasser.
Första priset består av en Merkel Helix Speedster med ett Leupold VX-Freedom kikarsikte, en
Hausken ljuddämpare samt Norma Oryx Silencer ammunition.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Priserna kan inte bytas till andra varor hos RUAG.

