Regler for DFF-sporting
§ 1 Banens opbygning
Der skal være minimum 6 lerduekastere
Duernes kasteretning er fri, så længe at en kastet lerdue ikke er til fare for hverken skytter
eller publikum, heller ikke hvis duen er i stykker ved udkastet.
Alle duer skal i stille vejr passere over et ”skudfelt”, defineret som et rektangel, 40 meter
bredt og 25 meter dybt, placeret 0-15 meter foran standpladserne. Rektanglets hjørner skal
markeres med pæle. Duernes flugt/flyveretning er valgfri og sættes af arrangøren, og kan
være stigende, faldende, udgående, indkommende, opadgående, kaniner, osv.
Det skal være muligt at skyde 2 gange på hver ‘enkelt’ due fra hver af de 5 standpladser uden
at det på nogen måde udgør en sikkerhedsrisiko.
§ 2 Udkast af duen
Duen kan udløses manuelt, via fjernbetjening eller via akustisk udløsersystem
Ved manuelle og fjernbetjente systemer skal duen udløses 0 –3 sekunder efter skytten har
kaldt duen.
Ved akustiske systemer skal duen udløses indenfor 0,5 sekunder fra skytten kalder duen.
§ 3 Lerduerne
Alle typer af lerduer kan anvendes.
Farven på lerduerne bør være valgt således at lerduen er så synlig som muligt afhængigt af
omgivelserne.
§ 4 Definition af doubleer
Skud double:
2 duer som kastes fra en eller to forskellige lerduekastere. Den første er udløst af skytten og
den anden udløses af skuddet efter første due (indenfor 0 -3 sekunder)
Double:
To duer som kastes samtidig fra en eller to forskellige lerduekastere når skytten kalder dem
I en simultan double kan duerne skydes i valgfri rækkefølge. Hvis skytten rammer begge duer
i ét skud er doubleen NY DUE og ingen resultat registreres. Doubleen gentages.
§ 5 Standpladserne
Hver af de 5 standpladser udgør 1m x 1m. De placeres midt for ”skudfeltet”, på lige linje og
med 3 m til 5 m i mellem målt fra centrum af standplads til centrum af standplads.
De 5 standpladser skal være placeret således at der kan skydes til samtlige duer uden at det
udgør fare for skytter på øvrige standpladser eller tilskuere. Standpladserne skal indrettes med
afskærmning, således at bagfra kommende duer først kan følges med våbnet og skydes når de
har passeret standpladsernes forkant.
§ 6 Våben og Ammunition
Alle typer af haglvåben der lovligt kan anvendes til jagt i Danmark er tilladte.
Der må ikke være rem på geværet.
Skytter der anvender halvautomatiske haglvåben skal påse at udkastede patronhylstre ikke er
til gene for øvrige skytter.
Haglene skal være kugleformede, og haglladningen må ikke overskride 28g +/- 0,5g. Største
tilladte hagldiameter er 2½ mm +/- 0,1 mm. Kun jern-/stålhagl må anvendes.
Hjemmeladet ammunition må ikke anvendes.
§ 7 Sikkerhed
Alle skytter skal anvende høreværn og briller.
§ 8 Klarstilling
Stående med begge fødder inden for standpladsens afgrænsning.

Indtil klarmelding er påbegyndt, skal skytten stå således, at der i forbindelse med geværføring
til skudafgivelse kan registreres en synlig bevægelse af geværkolben.
§ 9 Rækker, klasser og hold
Der skydes i en damerækker, en juniorrække og en seniorrække både individuelt og for hold.
Aldersklasserne er de samme som for jagtskydning. Et hold består af 3 skytter, seniorhold kan
bestå af skytter fra alle klasser. Et juniorhold kan bestå af juniorskytter og dameskytter som
opfylder alders kravet til juniorskytte. Et damehold skal bestå af kvinder.
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