
Ikke en flue fortred…….
De fleste benkerifler som er bygget av børsemakere som vet hva de gjør, er i stand til å 
treffe et tyttebær på 100 meters avstand. Resten er opp til skytteren. Men når du sitter 
der ved skytebenken i sommervarmen og en stakkars flue kommer og setter seg på 
skiva, hender det rett som det er at fristelsen blir for stor. Pang! Det eneste som vitner 
om fluas brå endeligt er litt blod- og tarmsprut på skiva, og kanskje av og til et bein som 
sitter igjen på kanten av kulehullet. Men denne formen for tjuvjakt er langt fra 
organisert her hjemme. Men i Michigan i USA er virkeligheten en helt annen.

Noen av de eldre benkeskytterne i en lokal klubb der borte begynte etterhvert å bli temmelig 
dårlig til beins, ja så dårlig at det ble smått med jakta. Det var da en av dem tenkte at ja, ja, nå 
kan jeg ikke engang gjøre en flue fortred lenger, at ideen oppsto. Organisert fluejakt. 

Hemmelig jakt
Og som tenkt så gjort. Gamlekara dro med seg alt nødvendig utstyr, med åte og det hele og 
dro på banen. Tvers over hele hundremeteren spente de opp en bred hvit papirremse. Den ble 
oppdelt i like mange segmenter som det var jegere. Så var det bare å benke seg til på posten 
og vente. Det varte ikke lenge før den første flua dukket opp på ”valet” til en av gutta. 
Fristelsen fra det hvite papiret i den kalde høstsola ble for mye for den hutrende flua. Det ble 
den også for jegeren med fingeren på avtrekkeren. Fangsten denne dagen var slett ikke verst, 
selv om det ikke ble mye kjøtt å ta hjem til gryta hennar mor. Fluejaktene forble lenge en 
godt bevart hemmelighet forbeholdt jaktlaget av redsel for at noen skulle foreslå at de trengte 
professjonell hjelp. 

Ryktene ble bekreftet
Men etterhvert lakk ryktene om krypskytingen likevel ut. Resultat – I dag arrangeres det 
offisiell fluetrening hver eneste tirsdag hele året. Men hva med vinteren tenker du kanskje. 
Ikke noe problem, for klubben har trykket opp skiver med fluer på. Galskap er i grunnen ikke 
så ille, bare man har noen å være gal sammen med. Og det har de der borte. For i oktober 
arrangeres Michigans første offisielle fluestevne, med mer enn 60 starter.

Mange fordeler
Som konkurranse- og jaktform har dette med fluer klare fordeler. Du trenger ingen jaktlisens. 
Det er heller ingen begrensning på hvor mange fluer du kan skyte. Reiseutgiftene slipper du 
også, for viltet finnes overalt. Jakten foregår kun når været er bra. Startskuddet går ved 
soloppgang og jakten er over ved middagstid. Og kjøttet er ferdig behandlet i samme 
øyeblikk som kula treffer. Fint ikke sant. Ikke mer tarmer, blod og gørr, eller haling og 
sleping. Viltnemda vil heller ikke bli kontaktet, selv om du skulle bomme på fem dyr etter 
hverandre. Men best av alt. Det hele er fullt lovlig. Ikke så engang de mest fanatiske 
dyrevern-aktivistene har protestert – ennå, får man vel si. 

Guidede jaktturer
Ved Tobacco River Muzzle Loaders’ riflebane tilbyr man denne høsten sågar 25 yards 
guidede jaktturer. Men om jakten er fri med tanke på antall fellinger og tildelingen av vald, så 
er reglene for utøvelsen av selve jakten desto strengere. Herunder følger reglene for klassen 
25 yards/meter, som forøvrig også er approbert av Norges Benkeskytter Forbund.

Lovlig jaktutstyr: En hvilken som helst rifle kal. 22 LR med valgfri kikkert.



Påmeldingsavgift: En kilo hermetisk pakket kjøttdeig, pakket senest to dager før jakstart.

Alkohol: Ingen alkoholholdige drikker får inntas før og under jakten.

Premier: Den skytteren som treffer flest fluer får 50 prosent av kjøttet fra på-
meldingen. 2. plassen tar 30 prosent, mens 3. plassen tar 20 prosent.

Det blir ikke gitt ekstrapoeng for sjeldne fluer, men mygg kan gi ekstrapoeng, dersom juryen 
går inn for dette, før det løsnes skudd mot myggen. 

Hvis to skyttere ligger likt etter jaktens slutt, skjer omskyting med 10 skudd, på skiver med 
10 trykte fluer på hver. Den som har flest treff vinner. 

Under selve jaktutøvelsen kan skytteren selv fritt velge skytestilling og anlegg. Komplett 
benkeutrustning er også tillatt. Tjuvjegere som har den stygge uvanen å jakte fra bilen kan få 
lov til å ta med seg en bildør med nedrullet sidevindu. Av plassmessige hensyn får hele bilen 
dessverre ikke medbringes.

Det er ingen begrensning på hvor mange skudd som kan løsnes under jakten. Det vil ikke bli 
gitt ekstra poeng til den skytteren som feller flest fluer med færrest mulig skudd. 
Alle skytterne vil få tildelt sitt eget jaktfelt på papirstrimmelen. Fluer som blir skutt på 
naboens terreng vil bli betraktet som tjuvjakting, og resultere i fratrekk av ett fluetreff. 

Jegeren har lov til å plassere lokkemat i umiddelbar nærhet av jaktområdet, men ikke 
innenfor dette. Jegeren må selv fjerne lokkematen etter endt jakt. Etter at jakten har startet er 
det forbudt å nærme seg jaktområdet for å legge ut mer lokkemat etc. 

Lokkefluer kan plasseres innenfor jaktområdet, men dette må klareres med stevneledelsen 
først. Det skal settes en rød sirkel med tusj rundt hver lokkeflue. Treff på levende fluer 
innenfor denne sirkelen godkjennes ikke. Lokkefluer kan festes med stifter eller nåler, men 
kan ikke limes fast. Fluepapir og lim er strengt forbudt.

Når en jeger har bestemt seg for å skyte, må han først varsle to andre skyttere som skal 
bevitne et evt. treff. Jegeren får kun poeng for bekreftede treff. Det kan reises krav om 
synlige blodspor eller gørr, dersom noen reiser tvil om treffet. 

Skadet vilt som klarer å komme seg over på nabovaldet tilfaller det eier. Her gjelder ikke 
forfølgelsesretten for skadet vilt. Forsøk på å jage fluer som befinner seg på naboens skive, 
over på eget område ved hjelp av skremmeskudd, vil ikke bli godtatt. 

Dersom en jeger skader en flue og den ikke er i stand til å fly, skal jegeren raskest mulig 
avlive den. Dersom han ikke klarer dette med de to påfølgende skuddene, kan enhver jeger og 
jaktguide assistere ham for å avslutte viltets lidelser.

Også i Norge
Vel, jeg nevnte at NBSF hadde approbert de amerikanske reglene for fluejakt. Det skyldes 
kort og godt at fluer fører med seg mye smitte. I dette tilfelle fluejaktfeber. I august går 
nemlig det første norske fluestevnet av stabelen i Avgrunnsdalen på Hurum. Svenskene har 
sluttet trofast opp om alle våre større stevner. Men dette tror jeg dessverre de står over. Flua 



er som kjent den svenske nasjonalfuglen. dersom du er interessert i å delta, er det bare å ta 
kontakt med www.nbsf.no
Du må dessuten bare komme å se og lytte og lære – bare du ikke er en flue på veggen……

http://www.nbsf.no/
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