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1. Säkerhet

Varje olycka som sker i samband med vapen är för
mycket, och jägare ska göra allt för att förebygga
dem. Jägare måste ha goda kunskaper och
färdigheter i säker vapenhantering och de måste
vara medvetna om säkerhetsriskerna vid jakt.
I vapensäkerheten såväl vid jakt som på
skjutbanan ingår otaliga olika regler. De har
alla gjorts upp för att trygga både skyttarna och
familjemedlemmarna och andra människor.
Amerikanen Jeff Cooper har sammanfattat dem
i fyra regler. Om du lär dig dem, verkligen tar in
vad de betyder och följer dem kan du säga att du
håller på med jaktskytte på ett tryggt och säkert
sätt. Om du upptäcker missförhållanden kring
dessa frågor har du alltid rätt att anmärka på det
och å andra sidan, om någon anmärker på dig, ska
du ta lärdom av det och tacka den som påpekat
saken.

1.1 Fyra ovillkorliga vapensäkerhetsregler

•
•

•

början.
Med vapen där du inte direkt ser om det finns
en patron i patronkammaren ska du göra det
till en rutin att säkerställa det t.ex. genom
att se genom patronutkastet eller känna efter
med fingret om det finns en patron i pipan.
Förvara inte patroner i kassetten eller
magasinet.
Skjut inte s.k. tomma skott. Om du torrtränar
t.ex. hemma, använd s.k. klickpatroner
och förvara dem separat från de riktiga
patronerna för att undvika att de blandas
ihop.
När du slutar hantera vapnet, upprepa
de inledande rutinerna, dvs. kontrollera
patronkammaren och kassetten och lägg ihop
vapnet eller lås det. Märk att t.ex. låset till ett
gevär med bultlås kan förvaras separat från
vapnet.

2. Rikta aldrig vapenmynningen mot något som
du inte har för avsikt att skjuta (pipkontroll)
Du får rikta vapnet endast mot ett sådant mål
(lerduva, måltavla, målvilt) som du är mentalt
beredd på att skjuta, även om avsikten inte är
att skjuta på det. Det gäller också om vapnet är
oladdat (se regel 1). Säkra riktningar för pipan är
mot marken eller mot himlen.

•
•

Rikta vapenmynningen endast mot
målområdet eller mot viltet vid jakt, när
bakgrunden är säker och målviltet är i ett
gynnsamt läge.
Det är lättare att lära sig pipkontroll om man
behärskar siktlinjen öga-pipa-mål

1. Ett vapen ska alltid hanteras som om det var
laddat

•
•
•
•

Utgå aldrig från att ett vapen är oladdat.
Kontrollera vapnets tillstånd allra först varje
gång du hanterar det och följ också de andra
reglerna efter det.
Vidrör aldrig andras vapen utan lov.
Varje gång du tar ett skjutvapen i handen,
ska du allra först försäkra dig om att det är
oladdat.
Bryt vapnet eller öppna låset genast till en
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Säkerhet

Med jaktskytte avses all skjutträning med
jaktvapen och själva jakten. Om man utvidgar
begreppet litet, kan det också inbegripa
vapenunderhåll, montering av tilläggsutrustning
såsom sikte, transport och förvaring. Listan kan
ännu förlängas med t.ex. laddning av patroner
och så vidare. Gemensamt för allt det ovan
nämnda är att man hela tiden har att göra med
redskap som är ytterst farliga, om de hanteras fel.

•

4. Var säker på målet

Säkerhet

Skjut inte mot ett mål som du inte har identifierat.
Skjut inte mot en skugga, ett ljud eller en silhuett,
om du inte kan se objektet ordentligt. Försäkra
dig också om att bakgrunden är trygg, så att en
kula som genomborrar målet eller hagel som inte
träffar det inte orsakar fara.

•
•

3. Håll fingret borta från avtryckaren
(fingerkontroll)

•

Håll fingret rakt utanför varbygeln tills du ser
målet i siktet. Brott mot den här punkten står för
största delen av alla skador som sker med vapen.

•

•
•
•

På lerduvebanan kan fingret läggas på
avtryckaren och vapnet vara osäkrat när man
har intagit utgångsställning och just ska be
om en lerduva.
På en gevärbana bör fingret läggas på
avtryckaren först när vapnet är i vågrätt läge
mot målet eller man följer ett rörligt mål.
Vid jakt läggs fingret på avtryckaren först
när vapnet är anlagt, viltet har identifierats,
vapnet har osäkrats och beslutet om att skjuta
har fattats.

•

Vid jakt i skymningen ska du vara extra
noggrann med att det säkert är fråga om
målviltet. Skjut inte mot bara ljud eller ett
oidentifierat objekt.
Använd kikare för att identifiera målet när
det är möjligt. Med ljusa kikare är det bra att
observera terrängen. Ögonen tröttnar inte så
lätt och du behöver inte rikta ett oidentifierat
föremål med vapnet.
Försäkra dig alltid före beslutet att avfyra om
att bakgrunden är trygg. Se i förväg ut trygga
skjutsektorer och låt bli att skjuta i oklara fall.
Ta hänsyn till andra som rör sig i naturen,
t.ex. bärplockare. Om du möter andra
människor i terrängen, ta ut patronerna ur
vapnet och tala om för dem du möter hur
jakten går vidare. Byt jaktområde vid behov.
Kom ihåg att hålla skjutvinkeln säker vid t.ex.
andjakt eller drevjakt på fasan! Vågräta skott
på mindre än 45 grader är farliga. Räckvidden
för hagel är grovt beräknat 100 meter x
haglets diameter i millimeter, dvs. 3 mm
hagel flyger ca 300 m.

Fäst uppmärksamheten vid säker
vapenhantering!
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Säkerhetstips för jakt

• Använd skytteglasögon och hörselskydd på skjutbanan.
• Lär dig ett smidigt sätt att använda säkringen och
t.ex. pipväljaren redan innan du kommer till banan.
• När du kommer till skjutbanan, försäkra dig om att
där finns en röd flagga eller ett signalljus som lagen
kräver. Kom ihåg att följa skjuttiderna på banan.
• Betala först behövliga banavgifter och försäkra dig
om de säkerhetsanvisningar som gäller på banan.
Beakta t.ex. eventuellt förbud mot blyhagel.
• Transportera vapnet till skjutplatsen brutet, med låset
öppet eller helst i fodral.
• På skjutbanan får vapnet inte ha en rem (bortsett
från gevärsgrenar där vapenremmen används för att
stöda skjutställningen).
• Undvik att röra dig i onödan med vapnet på skjutbanan och förvara vapnet mellan skjutningarna i de
ställningar som reserverats för dem.
• Säkra målområdet innan du skjuter, och om du
upptäcker obehörig rörelse, ropa STOPP och avbryt
skjutningen.
• Vapnet får endast riktas mot målområdet. Det gäller
också anläggningar med tomt vapen.
• Vapnet laddas först på skjutplatsen. Bryt vapnet eller
öppna låset omedelbart efter skjutprestationen.
• Om patronen inte antänds, rikta vapnet mot en trygg
riktning, vänd bort blicken från vapnet och vänta en
halv minut innan du öppnar låset eller bryter vapnet.
• Om rekylen inte känns normal och knallen är ovanligt svag, kontrollera pipan.
• Man går fram till måltavlorna eller till målområdet
först när alla skyttar har sänkt vapnet, öppnat låset
och tömt vapnet på patroner.
• Efter skjutningen samlas hylsorna, de tomma patronaskarna, tavlorna och annat skräp till de ställen
som är avsedda för dem.
• Var vänlig mot andra som använder banan och hjälp
dem, om du blir ombedd.

• Hörande hörselskydd kan också användas vid jakt.
• När man går till ett pass transporterar man vapnet
brutet eller med låset öppet.
• Ladda vapnet först på passet.
• Om passet är på en skjutlave eller i ett skjuttorn,
ska du bära vapnet på ryggen i vapenpåse när du
tar dig upp till laven eller tornet och ladda det först
där.
• Vågräta skott som skjuts från marknivå är betydligt
farligare än skott snett nedåt från en skjutlave.
• Lämna inte passet utan lov, för annars kan du av
misstag hamna i någon annans skottlinje.
• När passet är över, ta ut patronerna och håll vapnet öppnat.
• Tänk på underlaget när du skjuter nådaskott. Akta
dig för rikoschetter från hårt underlag och koppla
hunden tillräckligt långt borta innan du skjuter.
• Vid toppfågelskytte är gevärskulans räckvidd flera
kilometer när man skjuter snett uppåt. Om kulans
utfartsvinkel är lämplig, kan kulan beroende på
patron flyga upp till sex kilometer och fortfarande
vara dödlig.
• Om du jagar hönsfågel i drevkedja, håll kedjan
rak. Bibehåll syn- eller hörselkontakt till de andra
som rör sig i kedjan. Samla ihop kedjan, när rörelseriktningen ändras.
• Tejpa för vapenpiporna när det finns snö. En
täcklapp för måltavla passar t.ex. bra på en gevärspipa.
• Kom ihåg risken för rikoschetter vid sjöfågel- och
säljakt och när man skjuter gås på vatten med
gevär.
• Kom ihåg jakthundarnas säkerhet.
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2.Hagelgeväret som jaktvapen

Hagelgevär

2.1 Hagelgeväret och lagen samt begränsningar i användningen av blyammunition
Den viktigaste lagstiftningen som berör
jaktskytte är jaktlagen och -förordningen samt
skjutvapenlagen och -förordningen. Dessa
ändras årligen, så det lönar sig att hålla ett öga
på aktuella lagar och förordningar på internet
på finlex.fi. Varje jägare borde lära sig använda
Finlex.
Med tanke på hagelgeväret är det viktigast att
veta vilka kaliber som är tillåtna vid jakt på ett
visst vilt, vilka begränsningar som gäller antalet
patroner i halvautomatiska hagelgevär samt
eventuella begränsningar i användningen av
blyhagel.
När denna femte upplaga av handboken ABC för
jaktskytte ges ut i mars 2021 är det förbjudet att
använda blyhagel vid sjöfågeljakt i Finland. Enligt
nuvarande lagstiftning ska alltså endast sjöfågel
skjutas med hagel av ett material som ersätter bly
i alla miljöer.
När denna nya upplaga utarbetas vet vi redan att
användningen av blyhagel kommer att begränsas
i samband med all jakt på våtmarker. Dessutom
pågår en annan, mer omfattande process för
att begränsa användningen av blyammunition
inom EU. Med andra ord bör jaktskyttar följa hur
lagstiftningen förändras och hålla reda på när
redan nu godkända och eventuella ytterligare
begränsningar träder i kraft.
Begränsningar i användningen av blyhagel
innebär att haglen som används i
hagelgevärspatroner vid sjöfågeljakt måste
vara gjorda av stål, vismut, tenn/zink, volfram
eller något annat material som ersätter bly.
Stålhagelpatronen är den klart förmånligaste
hagelpatronen som ersätter bly. Innan du skaffar
nya patroner ska du ta reda på om ditt hagelgevär
lämpar sig för stålhagel.
Det säkraste tecknet är om en fransk lilja
eller texten steel shot finns instämplad på
hagelgevärets pipa. Ibland är det svårt att hitta
märkningen och svaret finns också i vapnets
instruktionsbok. Diskutera med en sakkunnig
vapensmed eller med importören om du känner
dig det minsta osäker. Om ditt vapen lämpar
sig för stålhagel och det är provtryckt till 1320
bar, kan du använda patroner i klassen High
Performance. Märkningen High Performance ska
finnas på patronförpackningen. På marknaden
finns också koppar- och volframpatroner,
som är hårda material och kräver ett
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hagelgevär som lämpar sig för stålhagel, utom
i vissa undantagsfall. Patroner som är laddade
med hårda hagelmaterial i klassen High
Performance rekommenderas i allmänhet inte
för trångborrningar som är mindre än halv
trångborrning (…/M). Stålhagelpatroner ger ofta
en träffbild som motsvarar full trångborrning
med bara en halv trångborrning.
Om ditt vapen inte är provtryckt för
stålhagelpatroner men det är i gott skick och
trycktestat, kan du skjuta patroner i klassen
standard steel med vapnet. För patroner i klassen
Standard steel får haglens maximala storlek
vara 3,25 mm och den maximala hastigheten
2,5 meter från pipan får vara 425 m/s. Dessutom
får patronens tryck vara maximalt 740 bar och
det vapen som används borde vara provtryckt
till 930 bar. Med dessa patroner kan du skjuta
säkert även om vapnet skulle vara försett
med full trångborrning. Med äldre hagelgevär
kan du skjuta säkert också med vismut- samt
tenn-/zinkhagelpatroner. Dessutom finns det
på marknaden patroner som är laddade med
Tungsten Matrix-hagel. I dessa patroner är
volfram blandat med polymerer. Polymerer gör
haglen mjuka och volfram gör dem tillräckligt
tunga. Dessa hagel liknar bly till sin densitet
(täthet) och även till sina övriga egenskaper, och
lämpar sig för hagelgevär som inte är provtryckta
för stålhagel.
Lämplig hagelstorlek i stål är grovt beräknat två
storlekar (0,5 mm) större än vid användning av
bly. Med andra ord ska stålhaglets storlek vara
3,25–3,5 mm om du vid jakt skulle använda 2,75–3
mm blyhagel. Vid användning av volfram är
storleken däremot en till tre storlekar mindre än
blyhagel, beroende på densiteten (tätheten) hos
det volframhagel som används.
Stålhagel kan rikoschettera ännu lättare än
blyhagel, så om du blir tvungen att skjuta i vatten
ska du alltid vara fullständigt säker på att det inte
finns några andra jägare i vassen vid stranden
mitt emot.
Numera finns det också hagelpatroner gjorda av
hagelkoppar som förmultnar. När en hagelpatron
avfyras flyger förutom hagelsatsen även
hagelkoppen ur pipan. Om koppen är gjord av
ett material som förmultnar i stället för av plast,
minskar mängden plast som hamnar i naturen.

2.2 Hagelgeväret
Kolven

säkring vapenbrytare

spång

pipor

sikte

Hagelgevär

pistolgrepp

avtryckare

baskyl (låsram)

framstock

Bakkappa

Hagelgeväret är ofta jägarens första vapen, som
man vanligen jagar småvilt med. Hagelgeväret är
ämnat för snabba situationer och korta skjutavstånd, ett lämpligt skjutavstånd är vanligtvis
10-35 meter
Den vanligaste kalibern är i dag 12/76 och 12/70.
På hagelgevärsmärkningen 12/76 och 12/70
betyder den första siffran pipans innerdiameter. Pipans inre diameter på ett hagelgevär med
kaliber 12 är 18,3 mm, siffran 76 betyder det mått
patronen i hela sin längd har utvecklat sig efter
skottet, uttryckt i mm. Andra vanliga kalibrar är
10/ 89, 16/ 70, 20/70, 20/76. Nu för tiden är anskaffningen av ett hagelgevär med kalibern 12
vettigt på grund av rätt förmånliga priser och en
god tillgänglighet på olika vapen.

2.3 Olika typer av hagelgevär
Hagelgevär med piporna ovanpå
varandra
Hagelgevär med piporna ovanpå
varandra, hagelbock, är den populäraste hagelgevärstypen vid banskytte
och jakt. Vapnets skjutegenskaper är
goda och vapnet är lätt att hantera.
Vapnet kan brytas och har nuförtiden i
regel en avtryckare. Med hjälp av pipväljaren kan
man välja vilken pipa som avfyras först. Säkringen kan vara antingen automatisk eller manuell.

Det enpipiga hagelgeväret
Enpipiga hagelgevär är sällsyntare med fortfarande användbara t.ex. för dem som jagar med
spetshund. Användningen av hagelgevär av denna typ har trängts undan av hagelgevär
som kan laddas med flera patroner. Hagelgeväret har samma funktioner som
de med piporna ovanför eller bredvid
varandra. Pipväljare saknas av naturliga
skäl.

Självomladdande halvautomat hagelgevär
Halvautomatiska hagelgevärs
popularitet har ökat mycket de
senaste åren, i synnerhet bland
sjöfågeljägare. Denna vapentyp gör
det möjligt att avfyra flera skott
efter varandra utan laddningsrörelser. Halvautomatiska hagelgevär finns nuförtiden med inertiaeller gaskolvfunktion.

Pumphagelgevär
Pumphagelgevär är inte särskilt allmänt i bruk i Finland, men i händerna
på en kunnig skytt är det ett beaktansvärt alternativ. Laddningen av vapnet
och avlägsnandet av hylsan sker genom att man
drar framstocken fram och tillbaka. Vapnet är
alltså inte självladdande och omfattas därför inte
av begränsningarna av antalet patroner som gäller självladdande hagelgevär.

Hagelgevär med två pipor bredvid varandra
Hagelgevär med piporna bredvid varandra, side-by-side, har
bevarat sin popularitet bland jägare som värnar
om traditioner. I synnerhet bland dem som jagar
fasan och skogshönsfåglar med hund. Side-by-side-hagelgevär har numera samma funktioner
som hagelbockar. På marknaden finns fortfarande modeller med två avtryckare
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Hagelgevär

Viktigt att komma ihåg
Det är viktigt att känna sitt hagelgevär och till olika patroner
• 12/76 patroner får inte skjutas med ett vapen vars kaliber är 12/70
• 12/89 patroner får inte skjutas med ett vapen vars kaliber är 12/76
• Med ditt vapen kan du ändå alltid tryggt skjuta patroner av kortare längd än kaliberbeteckningen,
med ett vapen vars kaliber är 12/76 kan du med andra ord skjuta patroner av kalibern 12/70.
• När du använder hårdare hagelgevärsmaterial, ta reda på stålvapenens kapacitet för ditt vapen och
graden av trångborrning som ska användas.
• Du bör bekanta dig med ditt vapen noggrant så att dess funktioner och grundläggande underhåll är
bekanta. Vapenhantering bör även tortränas, så att vapnet blir bekant innan du ger dig ut på jakt.
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Cylinderborrningen ger en maximal spridning
av hagelsvärmen och det är om man talar om
ett 12 kalibrigt vapen 18,3 mm. Som följande
kommer en förbättrad cylinder, den s.k. halva
trångborrningen, trefjärdedelstrångborrning
och full trångborrning som är 17,3 mm.
I de hagelgevär som i dag används finns i de
flesta fall utbytbara choketuber. Dessa ger olika
möjligheter med tanke på kommande jakter. Om
man på förhand vet, att under jakten kommer
skjutavståndet att vara ca 25 meter, kan man
välja enligt nedanstående tabell trångborrningsgrad av graden förbättrad cylinder. I praktiken varierar ändå skjutavstånden, så när det
gäller utbytes och utbytbara choketuber måste
man ofta göra kompromisser.
Den optimala hagelsvärmens diameter är 75
cm + 75 cm i tabellen betyder hagelsvärmens
diameter ökar samtidigt som hagelsvärmens
täckning glesnar.

Olika patronfabrikat ger olika träffbilder. De
nedan nämnda procenttalen uppger hur många
procent av patronens hagel som borde vara inom
en 75 cm diameter i en cirkel med skott från 35
meters avstånd. Vissa patroner kan ge en träffbild av en ½ trångborrning som är likadan som
en heltrångborrning, eller om man skjuter med
en ½ trångborrning med patroner, där 70% av
haglen är inom en 75 cm diameter, kan man säga
att den ifrågavarande patronen skjuter med en
½ trångborrning som med en heltrångborrnings
träffbild. Då kan man övergå till att pröva en
grad större trångborrning, eller en s.k. förbättrad
cylinder på följande sidas bild, kan man se två
olika trångborrningars resultat då man skjutit på
en måltavla från 25 meter, i en bild som föreställer en orre i rätt proportion. Med en förbättrad
cylinder och 2,75 mm hagelstorlek skulle slutresultatet vara bäst.
Hagelsvärmen är stor och fågeln skulle ha flera träffar (bild A) När man skjuter med samma
trångborrning, men med två nummer större hagel(3,25 mm) börjar träffbilden att glesna och en
skadskjutning skulle här kunna bli resultatet (bild
B) Om man skjuter med 2,75 mm hagel och med en
full trångborrning är mera hagelsvärmen tät och
skulle bli sönderskjuten (bild C). Resultaten blir
samma med 3,25 mm hagel och användning av
full trångborrning (bild D).

Tabellen är riktgivande, där hagelsvärmens diameter i cm är i förhållande till
trångborrningen och skjutavståndet.
Kaliber, 12 blyhagel
Trångborrningen och märkningen
Cylinder C,.....
Förbättrad cylinder IC,....
½ trångborrning M,...
¾ trångborrning IM,..
Full trångborrning F,.

15 m
60 cm
40 cm
30 cm
28 cm
25 cm

skjutavståndet i meter
20 m
25 m
30 m
75 cm +75 cm +75 cm
60 cm
75 cm +75 cm
45 cm
60 cm 70 cm
40 cm
50 cm 60 cm
35 cm
43 cm 50 cm

Den undre pipan är här cylindrisk och den övre försedd med
trångborrning som vanligen är 50-100 mm lång från pipans mynning.

35 m
+75 cm
+75 cm
175 cm
65 cm

Graden av trångborrning
Haglens mäng i en träffbild av 75 cm diameter i
träffbilden i förhållande till mängden hagel i patronen vid skott på 35 m avstånd.
Cylinder
Förbättrad cylinder
½ tångborrning
¾ trångborrning
Full trångborrning

40%
55%
60%
65%
70%

Choketuber och nyckeln.
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Hagelgevärets pipor är raka rör (cylindrar). När
man minskar på pipans diameter pressas också
hagelladdningen ihop, innan den lämnar pipan.
I praktiken betyder det här att hagelsvärmens
diameter minskar samtidigt som täckningen
ökar, på det sättet kan man öka skottavståndet
något.

Numera finns det också olika specialtrångborrade choker, som t.ex. extra fulla och extra trånga
choker. De här är gjorda för speciella situationer
och kräver samma provskjutningar som övriga
trångborrade choker.

Haulikko

2.4 Hagelgevärets trångborrningar

A)

C)

A)

Bild 1.

Hagelgeväret

2,75 mm
US
nro.nr
6 6

en förbättrad

US nr 6

full trångbor-

1/4
borring
cylinder

1/1
borring
rning

B)

D)
3,25
mm4
US
nro.nr
4

1/4 borring

1/1 borring

B)
Bild 2.
US nr 4

2.5 Träffbilden
Med hagelgevärets träffbild avser man de skjutna
haglens träffbilds storlek, hagelvärmens täthet
och täckning. Träffbilden på måltavlan är rund.
Från sidan sett har hagelsvärmen en ”cigarrform” och kan vara till och med tre meter lång.
En utdragen hagelsvärm är till fördel när man
skjuter på ett rörligt mål.

Bild 3.

Att hitta en bra patron förutsätter provskjutning.
Följande utförliga regler för provskjutningen och
analysen av den.

•

•

•

Skjutavståndet är 35 meter och om det är
möjligt skjut med stöd, käppstöd går också.
Att skjuta med stöd visar siktpunktens och
den verkliga träffbildens mittpunkts skillnad.
Som måltavla kan du använda samma slags
papper som tidigare (”vid testskyttet på 		
de fem lerduvorna”) Om du tidigare använde
wellpapp, kan du nita eller tejpa något billigare papper på wellpappen. På det här sättet
sparar du på dyr wellpapp. Rita in en lämplig
siktpunkt.
Skjut minst tre testskott med den patron som
skall testas, att skjuta en patron räcker inte.
Skott, pappersbyte, ett nytt skott o.s.v. På
det här sättet får man reda på patronernas
jämna kvalitet. Använd alltid samma pipa och
samma trångborrning. Skriv på alla papper
patronens märke, laddning, hagelgeväret 		
och den använda trångborrningen.
Nu söker du från alla tavlor fram träffbildens
mittpunkt, rita runt den med en passare, snö-

8 JAKTSKYTTE ABC

C)

Bild 4.

D)

•

Därefter söker du efter öppningar (cirklar
utan hagelhål) i tavlan. Med öppningar avses
här en 12,5 cm cirkel i träffbilden där det inte
finns några hagel. I praktiken skulle man
kunna tänka sig ett område av en lerduvas
storlek. Klipp ut en rund 12,5 cm genomskinlig plastskiva. Genom att flytta den här skivan
på tavlan söker man på så sätt alla öppningar
i tavlan. När du hittar en öppning rita en ring
kring den med modellen. Öppningarnas yttre
streck får inte skära varandra eller den 75 cm
stora träffcirkeln. Räkna nu hur många öppningar det finns och anteckna dem i t.ex. ett
skjutprotokoll. (bild 3)

Analysen av resultaten
Om den patron som du har använt t.ex. är av kalibern 12 med 3 mm hagel och innehåller 34 gram
blir hagelmängden sammanlagt 212 och patronerna sköts med en ½ trångborrning.
• I den 75 cm stora träffbildens cirkel hittades
150 hagelhål.
• Vid den inre 50 cm cirkeln hittades 85 hagelhål
• Öppningarnas (de ritade cirklarna utan hagelhål) mängd var 5 (bild 4)

Trångborrningen, ”choke”

Medeltätheten
I den inre 50 cm cirkelns hagelmängd/ till haglens sammanlagda mängd x 100= medeltätheten i %
Eller t.ex. med exempelpatronen 85/ 150 x100 = ca
57 %

Konklusion
Exempelpatronen klarade sig bra vid provskjutningen. Om vi antar att, också två andra provskjutningspatroner skulle ge samma slutresultat,
bör det framhållas att vapnet sköts med en ½
trångborrning med en träffbild som motsvarade
en full trångborrning. Patronen fungerade bra
trots att vi sköt på 35 meters avstånd som börjar
vara i längsta laget för ett hagelgevär, men ger
en tätare träffbild när man skjuter på ett kortare
avstånd. I praktiken betyder det här att som nästa
kan man pröva ett steg större trångborrning, eller
med andra ord en förbättrad cylinder eller pröva
ett annat patronmärke.
Det är viktigt att anteckna alla resultat av de skott
som man har skjutit. På det sättet kan man undvika onödiga provskjutningar och resultaten kan
läsas ännu efter flera år. Laddningarnas egenskaper kan variera mycket från olika tillverkningsserier.
Man kan även testa träffbilden på andra sätt. Det
finns många goda fungerande sätt. På internet
finns till och med en kostnadsfri analysmetod för
träffbilden beskriven. Programmet är på engelska
och kräver att man noggrant sätter sig in i det.
Länken hittas på https://metsastajaliitto.fi/sv/jagaren/jaktskytte-abc.
20
18
16
14

I trångborrningstabellen (choke) kan vi se, att
den verkliga trångborrningen har varit full.

5

5
4
3
2
1

heikko
hyväksyttävä
tavanomainen
erittäin hyvä
erinomainen

12
10
8
6
4

Från hagelmängden i den 75 cm stora träffbilden/
patronernas hagelmängd x 100 = blir då den reella
trångborrningen. Eller med patronen i exemplet
150/212 x 100 = 71 %

Tyhjien ympyröiden määrä Ø 125 mm

4

3
2
1

2
50
100
150
200
250
300
Haulien määrä 75 cm:n ympyrässä 35 m:n etäisyydeltä ammuttuna

Haglens mängd i den 75 cm stora tavlan, skotten sköts från ett avstånd av
35 meter

Som vi tidigare tog upp om trångborrning, är det
bra att veta vilken trångborrning de patroner har
som du skjuter med i förhållande till den trångborrning som du använder i pipan.
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•

re eller en trälist en cirkel som har en 75 cm
diameter. Som på (bild 1.) ). Rita nu genom att
använda samma mittpunkt en cirkel med en
50 cm i diameter. Efter det här delas cirkeln
ännu i fyra delar, rita ett kors utgående från
mittpunkten, korset underlättar då man skall
räkna hagelträffarna i tavlan. (bild 2)
Du har nu en tavla som är uppdelad i 8 sektorer. Nu kan du räkna alla sektorers hagelhål
och märka ut dem på tavlan. Nu borde du veta
de skjutna patronernas hagelmängd, det enda
sättet att få reda på den exakta mängden är
att plocka sönder en patron för att räkna den
exakta mängden. Från litteraturen internet
eller från Jägarförbundets hemsida www.
metsastajaliitto.fi/haulilaskuri kan man
också få fram hur många hagel olika patroners laddningar har, om det är besvärligt att
plocka sönder en patron.

Hagelgeväret

2.7 Anatomin med hagelgevär
När man jagar med kulgevär strävar man till att
skjuta så kallade hjärt-lungskott. Med hagelgevär
borde man också sträva till att träffa i djurets,
eller fågelns vitala delar, eller med andra ord, de
vitala delar som uppehåller livet för bytesdjuret.
När man skjuter större vilt med hagelgevär är det
viktigt att sträva till att skjuta på djurets vitala
delar. Fast träffarna i hjärnan är dödande, är skott
mot huvudet inte att rekommendera, på grund av
att skallen effektivt skyddar hjärnan och träffpunkten dessutom är mycket liten.
Förrän man beger sig ut på jakt är det viktigt att
bekanta sig med ett nytt villebråd. I Jägarförbundets skjutsimulator på www.matsastajaliitto.fi/
simulaattori kan du bekanta dig med olika viltarters anatomi.

I tabelen ges riktgivande värden för haglen vid
skott på olika viltarter. Tabellens del ”Nr” motsvarar den finska hagelmärkningen. Den här
märkningen varierar från olika tillverkningsländer, så var noggrann när du köper patroner och
om du är osäker, skall du rådfråga försäljaren.

Haglens material
Det material som används mest i hagel är bly. Det
är billigt, tungt och tack vare sin mjukhet skadar
det inte heller vapnets pipa. Man kan också dra
över blyhaglen genom att t.ex. förnickla dem eller
att ge dem en kopparyta. En så behandlad yta på
haglet hjälper blyet att hålla i hop och ökar genomslagseffekten.

Hagelgeväret, chocken och dess betydelse

År 1996 förbjöd man blyhagel i Finland vid sjöfågeljakt. Det här medförde vissa problem vid
patronvalet. Hagelgevären var i största allmänhet tillverkade för att skjutas med blyhagel. Ut på
marknaden kom tenn, zink, vismut, molybden
och stålhagelpatroner, som i de flesta fall fungerade betydligt sämre än blyhaglen.

Med en hagelpatron som man skjuter på ett vilt
strävar man också till en chockeffekt. Chockeffekten uppstår av många hagels sammanlagda
effekt och av haglens omslagseffekt. Mängden
hagel vid träffen påverkar träffbildens helhet och
påverkas av förhållandet till viltets storlek och
omslagseffekten påverkas igen av haglens storlek
och hastighet. Haglen måste också ha en genomslagskraft, men skottet måste också träffa djurets
vitala delar.

Ersättande hagelpatroner har från den tiden
förbättrats betydligt och nu kan man få t.ex.
mycket goda stålhagelladdningar. Dessutom har
det också kommit ut hagel med volfram, som i
förhållande till de första blyersättande patronerna är betydligt bättre och går under handelsnamnet tungsten, hevi shot, Wingmaster, HD osv.
I patroner baserade på volfram har man blandat,
polymerer, stål, brons och dylikt beroende på
olika märken.

När avståndet ökar minskar också omslagskraften hos ett mindre hagel snabbare än hos ett större hagel. Med den här logiken borde man då kunna skjuta på längre avstånd med ett större hagel.
Beklagligt nog så ryms endast en viss mängd hagel
i en patron och när haglens storlek ökar minskar
också mängden hagel i patronen. Resultatet blir att
träffbilden av haglen glesnar och ifall ett skott avlossas på ett allt för långt avstånd ökar riskerna för
en skadskjutning och därmed ökar också riskerna
till att djuret försvinner skadskjutet.

Beroende på de olika legeringarna varierar haglens hårdhet. Det är skäl att tillsammans med
försäljaren reda ut om man kan skjuta ifrågavarande patroner i sitt eget vapen. Tyvärr är volframpatronerna dyra.

Det är etiskt att använda hagelstorlekar som ger
en tillräckligt stor täckning och god omslagsenergi på ett lämpligt skjutavstånd. Patronen bör till
sina egenskaper vara i balans såväl vad det gäller
haglens storlek och mängden.
Viltart/lerduvor

nr blyhagel

skeet
		9
morkulla Compak sporting
8
rapphöna, ripa, trap
7
orre, duva, fasan, kricka
6
hare, gräsand
		5
tjäder, gås
		
Tjäder, gås, räv, rådjur (med sommar päls) 		3
Räv/ rådjur
		2
Räv/rådjur (med vinter päls)
1
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mm
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4

På grund av att alla olika material har sin speciella vikt, varierar också lika stora laddningar
och haglens mängd betydligt. På Jägarförbundets
hemsida www.metsastajaliitto.fi/haulilaskuri kan
du jämföra olika hagelpatronmaterialers effekt i
förhållande till hagelmängden.
På stål och volfram baserade hårda hagelmaterial
bör man ta hänsyn till deras krav på vapnet, klargör alltså om ditt vapen kan skjutas med stålhagelpatroner.

Effektiva skjutavstånd
Det maximala skjutavståndet med ett hagelgevär
är 35-40 meter, helst under 35 meter. Vid skott på
maximala avstånd mot ett rörligt mål försvåras
bedömningen av förhållet avsevärt.
När man skjuter på större hagelgevärsvillebråd
bör skottavstånden förkortas. Pälsens och fjäder-

Hagelgeväret

dräktens täthet har också en direkt inverkan på
skjutavståndet. Ett rådjur med sommarpäls kan
man ännu skjuta på 25 meters avstånd, men på ett
rådjur med vinterpäls bör avståndet minskas till
20 meter. Om ett rådjur med vinterpäls kommer
rakt mot skytten är det skäl att skjuta på endast 15
meters avstånd. På en räv eller ett rådjur som kommer rakt mot skytten är de vitala delarna betydligt
bättre skyddade än när de kommer från sidan.

I följande tabell beskrivs kort de vanligaste hagelmaterialen som används idag, deras densitet och egenskaper
Stål (7,9 g/cm³), som är ett förmånligt, men hårt och lätt material. Stålhagel ska vara två hagelstorlekar större än blyhagel för att bibehålla en
tillräcklig anslagsenergi.
Volfram (12–18,5 g/cm³) är ett dyrare, hårdare och tyngre material än bly. Volfram har en klart högre anslagsenergi än bly. Volframhagel ska
vara en, två eller tre storlekar mindre än blyhagel, beroende på densiteten. En volframpatron kräver alltid ett hagelgevär som är provtryckt för
stålhagel. Volframpatroner rekommenderas inte för trångborrningar som är mindre än halv trångborrning. Volframhagel finns i flera olika densiteter.
Volframhaglen är alltid legeringar.
Koppar (8,9 g/cm³) är ett dyrare, hårdare och lättare material än bly. Kopparhagel ska vara en eller två storlekar större än blyhagel. Patroner
laddade med lättare och mindre kopparhagel kan skjutas med äldre hagelgevär på samma sätt som stålpatroner i klassen standard steel. Även i
övrigt krävs ett hagelgevär som är provtryckt för stålhagel för att skjuta kopparhagel.
Mjuka ersättande hagelmaterial:
Vismut (9,8 g/cm³) är ett dyrare, mjukare och lättare material än bly, som kan skjutas också med äldre hagelgevär. Vismuthagel ska vara en
hagelstorlek större än blyhagel för att bibehålla en tillräcklig anslagsenergi.
Tenn/zink (7,14–7,28 g/cm³) är ett dyrare, mjukare och lättare material än bly, som kan skjutas också med äldre hagelgevär. Tenn-/zinkhagel
ska vara två hagelstorlekar större än blyhagel för att bibehålla en tillräcklig anslagsenergi.
Tungsten Matrix (10,8 g/cm³) är ett dyrare, mjukare och lättare material än bly, som kan skjutas också med äldre hagelgevär. Haglen är gjorda
av volframpulver blandat med polymerer. Till sina egenskaper är haglen mycket lika blyhagel.

Om ditt vapen har liljamärket, går det att skjuta stålhagel med
det, det är då provtryckt med 1320 bar. Med ett sådant vapen
kan man skjuta stålhagel och magnumladdningar. Tyvärr varierar
märkningarna mycket, vid osäkra situationer bör man ta kontakt
med försäljaren eller importören.
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Hagelpatronernas märkningar
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Hagelstorlek
• Betyder hur stora hagel patronen innehåller
• Varierar beroende på tillverkningsland.

Val av en lämplig patron
En bra hagelpatron hittar man endast genom att
provskjuta olika patroner. När man väljer jaktpatron måste man ta hänsyn till vilket vilt som
man skall jaga och hurudana skjutavstånd som
kommer att råda. Alla jägare borde pröva sig fram
till några patronmärken med olika laddningar
och hagel för det egna vapnet.
I det följande en översikt över en vanlig och användbar patron till ett hagelgevär med kalibern
12/76, vilket man klarar sig långt med, när det
gäller det inhemska viltet som skjuts med hagelgevär. Provskjut med det vapen som du använder,
med en från listan lämplig patron och du får då
fem patroner som ger en god träffbild.
En patron för mindre vilt t.ex. rapphöna, ripa,
duva
• 12/70, bly hagelstorlek 2,5-2,75 mm, med
		 laddningen 28-32 gram
En patron för ett medelstort vilt, t.ex. orre, hare,
tjäder.
• 12/70 bly, hagelstorlek 3-3,25mm, med
		 laddningen 32-36 gram
En patron för ett medelstort vilt som t.ex. vid 		
sjöfågeljakt, gräsand
• 12/76 stål, hagelstorlek 3,25-3,75 med
		 laddningen 36 gram
• 12/70 en volframlegering, hagelstorlek 		
2,75-3,75 mm, med laddningen 32-36 gram
• 12/70 vismut, hagelstorlek 3,25-3,75 mm,
		 laddningen 36 gram
En patron för större vilt, t.ex. räv, rådjur
• 12/76 bly hagelstorlek 3,5-4 mm, med ladd
		 ningen 50-52 gram
Patroner för större sjöfåglar t.ex. ejder, gås,
• 12/76 stål, hagelstorlek 3,75-4 mm laddnin
		 gen 36 gram eller
• 12/76, volframlegering 3,25- 3,75 mm, med
		 laddningen 38-42 gram
De nutida volframlegeringarnas specifika vikt
växlar från 10,5-18,5 g/c m3. 10,5 g/cm3 är nära
bly och man kan använda samma hagelstorlek
som vid bly, men ifall vikten är 18,5 g/cm3, så kan
betydligt mindre hagelstorlek användas.
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Patronens längd
• Granska ditt vapens patroners maximal-		
		 längd (kortare patroner kan oftast skjutas 		
		 tryggt), de vanliga patronerna i ett 12
		 kalibrigt vapen är normala och
		 minimagnumpatroner 70 mm
		 magnum 76 mm (3 tum)
		 supermagnum 89 mm(3,5 tum)
Laddningar
• Meddelar hur mycket haglens vikt är i gram
		 och de vanligaste laddningarna är för ett 12
		kalibrigt hagelgevär
– för lerduvsladdningar och lätta
			 jaktladdningar 24-28 gram
– normala jaktladdningar 32-36 gram
– minimagnum 40-44 gram
– magnum över 50 gram
– supermagnum over 60 gram
Trycket
•
		
		
		
•
		
		
		

Speciellt för magnumpatroner meddelar 		
man ofta maxsimitrycket.
– I normalladdningar 740 bar
– i magnum maxi 1050 bar
Klargör om ditt eget vapen är stålhagelklassat och med vilket maximitryck det är 		
utprovat. Uppgifterna finns i beskrivningen
för ditt vapen, eller hos importören.

Snabbhet
• Ibland meddelar tillverkaren också utgångs		 hastigheten. Utgångshastigheten påve-		
		 kar genomslagsenergin hos patronen men 		
		 också på förhållet. Dagens patroner har 		
		 vanligen en utgångshastighet mellan
		350-450 m/sekund.
• Köld sänker patronens utgångshastighet 		
		 och hos vissa tillverkare finns också så kal-		
		 lade vinterpatroner. Om du jagar i kalla
		 förhållanden, är det bra att testa patronen
		 också vid motsvarande temperaturer.

Träningsskytte med hagelgevär

3. Hagelgevärskytte

3.1 Vad är hagelgevärsskytte?
Hagelgeväret är ofta jägarens första vapen, som
man vanligen jagar småvilt med. Det är ämnat
för snabba situationer och korta skjutavstånd. Ett
lämpligt skjutavstånd är vanligtvis 10–35 meter.
Viktigast när man väljer hagelgevär är att se till
att vapnets kolv passar skytten. Kolvens längd är
betydligt viktigare hos ett hagelgevär än hos ett
kulgevär.
Det beror på att man inte siktar med ett hagelgevär i snabba situationer, utan ett välanpassat
vapen lyfts alltid till samma punkt mot kinden.
På så sätt kan man hålla blicken på det snabbt
rörliga målet och vapnet följer automatiskt med.

Det lönar sig att bekanta sig med sitt vapen, lära
känna dess funktioner och grundskötsel samt
torrträna på att hantera det så att man lär sig
använda säkringen redan innan man beger sig ut
i skogen.
Hagelgeväret ses ofta som ett vapen som det
räcker att man skjuter ”ditåt”. En hagelpatron har
ju hundratals hagel som sprider sig över ett stort
område. Ser man det så skulle man kunna tro att
det stämmer. Så är det dessvärre inte. Hagelgevärsskytte är en trevlig, men svår gren där man
bara kan bli mästare genom att träna tillräckligt
mycket.
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3.2. Grunderna för hagelgevärsskytte

Fötternas ställning
Skjutning från högra sidan:

En nybörjare bör träna på grunderna för skjutfärdighet. Vapnets lämplighet är direkt knuten till
prickfärdigheten och hur roligt det är att skjuta.

•

Vänster fot ungefär en skolängd framför höger fot, alternativt axelbrett mellan fötterna
(ca 20–35 cm).
Kroppen får inte vara vänd för mycket åt sidan mot flygbanan och får inte vridas.
Fötternas spets ska vara i ca 45 grader i skjutriktningen.
Knäna ska vara flexibla så att knälederna inte
”låser sig”.

Vapnets lämplighet har stor betydelse och även
om det till en början inte finns något etablerat
handlingssätt är det viktigt att redan från början
välja ett lämpligt vapen som kan justeras, istället
för att först lära sig med ett olämpligt vapen och
sedan lära bort felen.

•

Skjutfärdighet

Fötternas ställning avgör den optimala avfyringspunkten. Vid skjutning mot rörligt mål är
det viktigt att ha en ställning som tillåter små
fel, dvs. möjliggör en balanserad skjutning även
före eller efter den optimala punkten. Vridrörelsen utgår ifrån fötterna och om fötterna står fel
räcker inte rörelsebanan till flygbanan, vapnet
stannar eller försvinner lätt från flygbanan.

Viktigast vid hagelgevärsskytte och jakt med
hagelgevär är att känna till sitt eget vapen och att
träna på en naturlig och säker vapenhantering,
känna till vilket som är ens dominerande öga,
förstå siktbilden och ha en balanserad skjutställning. Skjutfärdighet handlar också om etisk
skjutning och att låta bli att skjuta beroende på
situationen.

•
•

Frontriktning
När man talar om frontriktning menar man kroppens riktning mot flygbanan. Fötternas ställning
avgör frontriktningen.

Följande grundläggande saker måste behärskas
•
•
•
•
•
•
•

Säker vapenhantering
Skjutställning
Skjutteknik – anläggning, sving, avfyrning och
eftersving
Siktbild
Målkontroll – bedömning av avstånd och målets 		
hastighet
Förmåga att utvärdera situationen
Vapnets lämplighet, att vapnets kolv passar skytten

Balanserad skjutställning
En balanserad skjutställning är när tyngdpunkten är mitt i kroppen så att man inte faller framåt
om man vacklar till. Det är en liten viktförflyttning till framfoten, men inte så att man hukar sig
eller böjer sig framåt för mycket.
Alltså en flexibel, avslappnad och smidig ställning. Man kan testa detta genom att knuffa till
skytten på ryggen eller axeln och se så att skytten
inte vacklar till, utan lyckas justera balansen. På
så sätt blir rekylen också mjukare. När man har
god kontroll över kroppen känner man knappt
rekylen.
Utgångsställning
Utgångsställning avser skyttens väntande ställning på skjutbanan. Väl utförd grundträning
ger bättre målkontroll. Genom träningen lär du
dig använda kroppen även i snabba situationer i
skogen.

•
•
•
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Kontrollera fötternas ställning och frontriktningen.
Var redo att lägga an och håll samtidigt pipan
nedanför siktlinjen (ca 10 cm) och nedanför
flygbanan så att du tydligt ser varifrån lerduvan kommer.
När du är färdig, begär fram duvan och skjut.

Träningsskytte med hagelgevär

Genom att träna på detta vis kan du snabbt reagera på eventuella förändringar i flygbanan, t.ex.
om en vindpust förflyttar duvan från den normala
flygbanan.
På motsvarande sätt hjälper det dig att vara uppmärksam i en viltsituation och reagera snabbare
t.ex. om en fågel ändrar flygbana. När det gäller
vilt vet vi ju inte säkert var det kommer ifrån,
men träning på bana gör det lättare att reagera på
viltsituationer.

Anläggning
En bra anläggning är grunden för ett lyckat skott
med hagelgevär tillsammans med rörelsebanan
som fötterna skapar.
Anläggning för högerhänta skyttar:

•

•
•
•

Högra handen börjar lyfta vapnets kolv från
höften upp mot axeln. Den vänstra handen
håller i framstocken och samtidigt pipan i
höjd med målets (greppet om framstocken
ska alltid vara likadant).
Anläggningen sker något nedanför flygbanan
mot målet.
I slutet av anläggningen trycks kolven mot
vänster axel och samtidigt stöds kinden mot
kolven. Ögonlinjen ska följa spången och
skyttens huvud ska vara rakt.
Anläggningen sker samtidigt som rotationen
som utgår från fötterna (3D). Se till att vapnet
lyfts till rätt punkt på axeln och att kolven
stöds ordentligt mot kinden. Lägg alltså inte
an först och vrid kroppen sedan. Man talar
också om att vapnet trycks mot målet vid
anläggning.

Lerduvan flyger i rätt bana i ca 90 km/h, och då
måste allt vara rätt. De första skotten bör avfyras
i utgångsställning, då vapnet redan ligger mot
kinden. Det är viktigare att först förstå siktbilden
och därefter lära sig anläggningen. Man bör börja
träna på anläggningen så att vapnets utgångsställning gång för gång sänks lite nedför kinden
tills anläggningen sker med kolvens nederdel i
utgångsställning strax nedanför armbågen. Man
bör också satsa på stegvis anläggningsträning
eftersom vägen till att skjuta med en tydlig siktbild vid anläggning är förvånansvärt kort.

Ögat och piplinjen under hela anläggningen.
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Siktbild
Med siktbild avses den bild som ögat ser när man
siktar. Med ett hagelgevär ska siktbilden vara rätt
direkt efter anläggningen och blicken ska ligga
på målet.

•
•
•
•

När siktbilden är som här har framhållits, far
hagelsvärmen efter skottet något uppåt och svärmens mitt är något ovanför framsiktsknoppen.

Det dominerande ögats ögonlinje ska löpa
längs spången.
Blicken riktas något ovanför spången (ca 2–6
mm).
Vapnet och skyttens huvud ska vara raka.
Målet syns ovanför pipan.

2-6 mm

Bild 1: Det syns för mycket av spången, skjuter över
Bild 2: Siktbilden rätt, det syns 2–6 mm av spången
Bild 3: Spången syns inte alls eller siktet syns inte ordentlig, skjuter
under

2-6 mm

Ett lätt sätt att lära sig en rätt skjutställning är att lyfta upp vapnet i 45
graders vinkel- alldeles som om man skulle skjuta mot himlen och därefter
sänka det vågrätt. På det sättet sänks övre kroppen något framåtlutat och
den rätta skjutställningen blir på så sätt automatiskt rätt.
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Efter anläggningen bör vapnet vara rakt och huvudet får
inte luta

Vapnets säkring och avfyrning

Träningsskytte med hagelgevär

På jakthagelgevär går säkringen i allmänhet automatiskt på, när man laddar vapnet.På dubbelpipiga hagelgevär sitter säkringstangenten alltid
på kolvhalsen och på automatvapnen i varbygeln.
Det är viktigt att lära sig en naturlig användning
av säkringen.
När man skjuter med hagelgevär sker själva
avfyrningen med pekfingret, i den första ledens
mittersta del. Avfyrningen får inte vara ryckig,
utan avtryckaren skall dras som vid kulgevärskyttet. Det är bra att lära sig det egna vapnets
avfyrning, isynnerhet vid skott på rörliga mål, är
avfyrningsögonblicket viktigt.
Också den andra avfyrningen, eller det så kallade
lappskottet är det skäl att träna. I synnerhet med
hagelgevär som har två avtryckare kräver det
träning.
Vid torrträning är det skäl att använda så kallade
klickpatroner, som förhindrar att slagstiftet går
av.
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3.3 Ögonens dominans
En stor del av befolkningen har någotdera av ögonen som dominerar. För att avgöra vilket av dina
ögon som dominerar kan du göra med en enkelt
test. Sträck fram båda händerna så att båda pekfingrarna bildar ett sikte (bild 1.). Välj ett lämpligt
mål på några meters avstånd och ta ”sikte på det”.
Sikta på punkten med båda ögonen öppna och
efter det så sluter du det vänstra ögat.
Om siktet hålls på plats så dominerar det högra
ögat. Du kan ännu granska resultatet genom att
i stället sluta det högra ögat, nu borde siktföremålet flytta sig till höger. Om däremot siktet
hålls vid siktpunkten när du sluter det högra ögat
är det vänstra ögat dominant. Vilket öga som
är dominerande har inget att göra med om man
är höger- eller vänsterhänt. En person kan vara
högerhänt med vänster öga som dominerande öga
och tvärtom. Dessutom kan störningar i ögonens
samverkan och även trötta ögon påverka dominansen.
Om du är högerhänt och det högra ögat dominerar, är situationen så tillvida ok. Om du är högerhänt, men det vänstra ögat är dominerande

kommer hagelgevärskyttet att vara utmanande.
När du lyfter hagelgeväret till den högra kinden,
kommer det vänstra ögat att se träffbilden snett
över vapnets pipa över målet. Därför kommer
skottet att gå förbi till vänster. För vänsterhänta,
som har det högra ögat som dominant, är situationen tvärt om. En del av befolkningen har inte
någon klar dominans i varken vänstra eller högra
ögat, vilket också kan förorsaka problem.
Bäst är att lära sig skjuta från den sida där man
har det dominerande ögat, om det alls är möjligt
oavsett om man är höger- eller vänsterhänt. Det
dominerande ögat ska alltid vara en förlängning
av spången. På så sätt är siktbilden enklast att
förstå.
Det är naturligtvis inte enkelt för alla att byta
sida. Då kan man prova olika alternativ, som att
täcka för det dominerande ögat eller sätta tejp
eller liknande på skyttens skyddsglasögon för
att förhindra det dominerande ögat från att se
siktbilden. I en del fall räcker det att ha ett sikte
på spången förhindra fel öga från att se siktet
och ta siktbild. Detta är däremot sådant som
man först bör prova i ett kunnigt sällskap och vid
behov kontakta en expert på skjutsyn. Det är bäst
att lösa problemen med sådana personer om man

Hagelgeväret är ett vapen där man alltid strävar efter att skjuta
med båda ögonen öppna.

Att täcka ögat med fel dominans hjälper vid dominansproblem.
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Om fel öga dominerar förorsakar det att siktlinjen förskjuts och resultatet
blir ett stort kast i träffpunkten.

Ett sätt är att ”kisa” med det dominerande ögat
vid skjutning mot en måltavla så att det svagare
ögat får bättre kontroll. Stereosynen bevaras och
siktbilden blir tydligare.
Det är helt fel att helt sluta det dominerande ögat
som inte är vid spången, eftersom det minskar
synfältet och gör att stereosynen försvinner. Förhållet ändras och målet blir svårare att kontrollera vid skjutning mot ett rörligt och flygande mål.
Ögondominansen bör inte underskattas, inte heller kontrollen av vapnets lämplighet. De är de två
viktigaste sakerna för att underlätta skjutningen
och målkontrollen. Skytten ser vad som händer
och lär sig under sin utveckling bli medveten om
sina fel och korrigera dem.

Provskjutning och kolvens längd
Hagelgevärsskytte är en snabb gren och därför är
det mycket viktigt att vapnet passar skytten. När
kolven är lämplig för skytten hittar man snabbt
den rätta siktbilden direkt efter anläggningen.
En van skytt kan snabbt prova om kolven passar,
men en nybörjare behöver sakkunnig vägledning
vid val av vapen.
En nybörjare bör kontrollera om vapnet är lämpligt i en sakkunnig butik eller hos en vapensmed.

Kolvens längd
Kolvlängden är hagelgevärets viktigaste mått.
Det lättaste sättet att mäta ut en rätt längd på
kolven är, att lägga armen i en 90 graders vinkel
och att sätta handen vid greppet för kolven (bild
1). Kolven skall placeras så att pekfingret når
avtryckaren. I vissa fall kan det vara befogat med
att det blir ett 1 cm mellanrum mellan armvecket
och kolven. Om kolvens längd är rätt, lönar det sig
att först skjuta på ett stillastående mål och först
därefter börja fundera på eventuella förlängningar eller förkortningar. Det är inte värt att börja
justera kolven förrän man är absolut säker på att
störningarna i träffarna beror på kolvlängden.

”Justering” genom att skjuta
”Ett bra hagelgevär träffar med kolven”. När
man skjuter med hagelgevär använder man inte
egentliga sikten, med hagelgevärets anpassning
menar man här kolvens anpassning till skytten.
Förrän man far till skjutbanan är de intränade
torranläggningarna och pekningarna guld värda,
ju fler som du har gjort hemma, desto bättre
fungerar de också på banan. Anläggningen borde
alltid ske på samma sätt, följande övning kommer
att avslöja huruvida anläggningen sker på samma sätt gång efter annan och därigenom avslöja
huruvida vapnet passar skytten eller inte. Skyttet
utförs lämpligast på ett 1,2 m x1,2 m eller hellre
på ett 1,5 m x 1,5 m stort papper, som man ritar in
fem mål, lika stora som en lerduva. Målen numreras från 1-5. Det mittersta målet borde då vara
i höjd med skyttens ögon. Alla skott skjuts med
den undre pipan och med lerduvepatroner. Om det
i vapnet finns olika utbytbara choker till vapnet,
använd då den choketub som är mest trångborrad. Det underlättar söket av mittpunkten.

Anpassningen av kolvens längd
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inte lyckas åstadkomma en förståelig siktbild på
annat sätt.

Träningsskytte med hagelgevär

Kolvens längd enligt den röda pilen från avtryckaren till kolvens ända

A

B
Kolvkammen

Kolvens längd
Kolvens nedre spets

A

Hagelgevärets kolv (cast off I cast
on) är mindre vid stockens bas (A) än
vid kolvens spets (B) på det här sättet
passar kolven bättre in vid bröstmusklerna och mellan axeln och vapnet
hålls bättre rakt vid lyftet.

A

När man höjer på kolvkammen kan man pröva sig fram med tillfälliga
lösningar. En kolvmakare kan också göra en justerbar kolvkam som är
justerbar i både höjd och sidled.

När man gör förändringar på kolven är det
bra att komma ihåg att man gör ett oåterkalleligt ingrepp. Att reparera det till utgångsläget går inte mera för sig, åtminstone blir
inte slutresultatet något att vila blicken på.
När man gör förändringar lönar det sig att
ha som tumregel:
• Det som du tar bort från kolven, är det
svårt att få tillbaka
• När du förkortar kolven, förkorta lite i
gången
B

Hagelgevärets kolv (cast off I cast
on) är mindre vid stockens bas (A) än
vid kolvens spets (B) på det här sättet
passar kolven bättre in vid bröstmusklerna och mellan axeln och vapnet
hålls bättre rakt vid lyftet.
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Om man börjar bygga på kolven skall man
pröva sig fram med tillfälliga lösningar:
• När du höjer på kolven. Gör det först med
wellpapp, eller med något annat material t.ex. att vika en tältmadrass så mycket
som behövs och tejpa fast det i kolven.
Om du tvekar det minsta vad som skall
göras på kolven låt bli att göra någonting.
• Skjutningen och tekniken bör vara i ordning förrän man börjar ändra på kolven.
• En skicklig kolvmakare kan också hjälpa
till vid problem och göra de förändringar
som krävs, eller i vissa situationer tillverka en helt ny kolv.

Skjuta på stillastående mål

Skjut på ett papper som är t.ex. 1,2 m x 1,2 m eller
ännu hellre 1,5 m x 1,5 m stort och där man ritar
fem mål. Målen numreras med siffrorna 1–5 och
de är ungefär lika stora som en lerduva. Den mittersta målfiguren borde vara på samma höjd som
skyttens ögon. Man skjuter på tio meters avstånd.
Alla skott skjuts med den nedre pipan med lerduvepatron. Om ditt vapen har utbytbara choketuber, använd en så snäv choketub som möjligt. Det
gör det lättare att hitta mittpunkten.

• Om kolven är för lång, korta av den
• Om kolvens sidofel är för små måste
		
kolvens sidofel ökas till en speciell punkt
		 med en ”skränkning”,
		 en kunnig kolvmakare bör utföra arbetet,
		 om inte det är möjligt måste en ny kolv
		 införskaffas.
• Om vapnet lutar till vänster, bör spetsens
		sidoböjning ökas

Träffarna till höger

• Kolven är för sned
• Snedfelet åtgärdas genom att fylla på vid 		
		kinden
• Eller så kan en kolvmakare rätta till felet 		
		 genom att skränka kolven.
• Om vapnet lutar till höger, måste spetsens
		sidoböjning minskas

På skjutplatsen intar man utgångsställning, dvs.
kolven neråt och kroppen vänd mot tavlan. Medhjälparen uppger slumpmässigt numret på den
tavla som man ska skjuta på. Nu ska skytten lägga an vapnet och avfyra snabbt mot rätt mål utan
att korrigera anläggningen. Efter skottet intar
man normal ställning, laddar om vapnet och intar
utgångsställning på nytt. Medhjälparen meddelar
numret på nästa mål, och så går man vidare till
det sista målet, som man inte skjuter på. I den här
tavlan kan du märka ut medelträffpunkten för
dina träffar.

Träffpunkten är mitt i målet

• Anläggningen är rätt liksom 			
		 bakstycket av kolven
		för skytten

Klickpatronen skyddar slagstiftet

Träffpunkten kastar åt olika håll
•
		
•
		

Anläggningen är fel
– fortsätt att torröva
Kolven kan vara för kort
öka längden på kolven

Träffarna går under målet
•
		
		
		
		
		
		

kolvkammen är för låg
eller så är sänkningen för stor
– höj kolvkammen- ett litet fel 			
kan åtgärdas genom att
förlänga kolvens spets
– när man ökar längden på 			
kolven höjs också träffpunkten

Träffarna går över målet

• Kolvryggen är för hög och sänkningen för
		liten
		 – sänk kolvens ås
		 – ett litet fel kan korrigeras med att förkorta
		 kolvens spets eller med att förlänga kolvens
		bas
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Efter en tillräcklig mängd torrträning kan man
övergå till att skjuta. Om du är nybörjare som
jägare eller har skaffat ett nytt vapen, är det bäst
att börja träna på att skjuta på stillastående mål.
Samtidigt får man bra information om hur väl
hagelgevärets kolv passar skytten.

Träffarna går till vänster

Träningsskytte med hagelgevär

3.5 Skjuta mot flygande och rörligt mål
Hagelgevärets svåraste moment är bedömningen
av det rätta avståndet och därigenom också avgörandet för det rätta förhållet. Vid hagelgevärsskytte är avståndsbedömningsförmågan minst
lika viktig som vid kulgevärsskytte.
Avstånden är visserligen kortare, men målen rör
sig ofta med högre hastighet. Därför blir tiden för
bedömningen av målets avstånd och avgörandet
för skottet kort.

Det är svårt att här avgöra det rätta förhållet och
kräver träning. Man kan naturligtvis också angripa problemet matematiskt genom att räkna ut.

Avstånd till målet (m) x målets fart m/ per sekund
--––––––––––––––––––––––––––––– = förhåll i (m)
Haglens medelhastighet m/ per sekund

3m

4m

1m

2m

0m

Kricka
Tavi

Gräsand
Heinäsorsa

Duva

Skeet lerduva

Grågås

Kyyhky

Skeet-kiekko

Metsähanhi

Tjäder

Fälthare

Skata

30m

På bilden har man räknat ut förhållet för några viltarter, när de rör sig med maximal fart. Djurens fart är riktgivande.
Skjutavståndet är 30 meter och haglens medelhastighet är 300m/s. Förhållet är beräknat med ett s.k. Jämnt förhåll eller med andra ord vapnet rör sig i
samma fart som målet.
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Metso

Rusakko

Harakka

Beräkna framförhållning

Det lönar sig att läsa om de olika sätten som presenteras nedan för att välja hur man vill hantera
framförhållningen. Det finns flera olika sätt, men
här berättar vi om de tre allmännaste. Du kan
tillämpa alla de här teknikerna på olika jaktsituationer, när du har fått mera vana.

Tre metoder för målkontroll
Jämnt förhåll (Maintained Lead)
Lägg an framför målet, ha samma fart på pipans
rörelse som målet, kontrollera förhållet, tryck av och
gör en eftersving.
Tanken med denna teknik är att anläggningen
görs direkt framför målet och pipan hela tiden rör
sig i samma hastighet som målet.

Detta kräver dock träning och skytten måste ha
god koordination mellan öga och hand för att
kunna uppskatta hastigheten och avståndet hos
olika mål. Nybörjare lär sig denna teknik väl om
de fokuserar på kroppens rörelse och på att följa
målet. Även om de inte hittar förhållet med en
gång lär de sig enkelt att hitta det på detta sätt.
Ett jämnt förhåll passar bra i situationer där målet rör sig långsammare, är längre bort och syns
längre. Denna teknik passar också bra för mål
som flyger i sidled (jakthagelgevär och skeet).

Kroppen rör vapnet utmed målets flygbana. När
det beräknade förhållet är rätt (det känner du) ska

Att skjuta med sving är ett sätt att skjuta
På rörliga mål
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Vid hagelgevärsskytte finns det tre grundläggande sätt att skjuta på flygande mål.

du trycka av och komma ihåg eftersvingen, så
att vapnet inte stannar efter skottet. Med denna
teknik vill man hitta rätt förhåll genom att justera avståndet från målet. De som föredrar denna
teknik säger att det är mycket lättare att skjuta
konsekvent, då vapnet rör sig i samma hastighet
som målet. De upplever också att känslan av
stress försvinner och att de har tydlig kontroll
över målet. ”Man känner när förhållet är rätt”.

Träningsskytte med hagelgevär

Dra iväg (Pull Away):
Lägg an mot målet, lägg pipan framför målet och
tryck av.
Vid så kallad Pull Away lyfter man vapnet underifrån flygbanan direkt mot målet och släpper förhållet från målet till dess framsida, dvs.
piporna förs framför målet och man trycker av.
När förhållet verkar vara rätt avfyrar man vapnet.
Kroppen rör sig på samma sätt som vid skjutning
med jämnt förhåll. Lägg an direkt på målet, följ
målet med pipan, flytta pipan, dvs. sök förhållet
framför målet och avfyra vapnet när du hittat ett
lämpligt förhåll. Här är det också viktigt att komma ihåg att vapnet inte stannar efter skottet. Kom
alltså ihåg eftersvingen. Denna teknik är mycket
lämplig för tydliga, långa, högt flygande lerduvor
eller flygbanor som är långt borta. Skytten har tid
att läsa av målet. Denna teknik används mycket
i Europa, har konstaterats vara en bra och logisk
skjutteknik och passar de flesta Sporting-duvor.

En handkastare

Svinga genom, eller vanligare ”sving” (Swing
through”
Lägg an efter målet, dra förbi målet och avfyra vapnet.
I denna teknik lägger man an och flyttar pipan
bakom målet och ökar sedan farten så att man
hamnar framför målet. När pipan når målet och
skytten ser rätt siktbild avfyras vapnet. Denna
teknik är bäst för korta och fasta flygbanor, men
gör det svårt för skytten om skytten börjar ”för
sent”, för långt bakom målet och därmed måste
använda mycket mer energi för att nå målet. Reaktionstiden är också kort om det sker oväntade
förändringar i målets flygbana.
Om man å andra sidan börjar för tidigt blir det
omöjligt att kontrollera målet. Det blir svårare
att hitta rätt avfyrningspunkt och en förståelig
siktbild och man blir lätt stressad när man ska
skjuta. Tekniken passar i situationer där målet rör
sig fort och syns en kort tid. Den är vanlig bland
självlärda och de som förlitar sig på instinkt.
Sving är också en automatisk rörelse i en viltsituation eller oväntad lerduvesituation och kommer
lätt naturligt. För nybörjare kan denna metod till
en början vara svår och siktbilden kan bli mycket
otydlig.
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Före jaktsäsongen bör man träna på målkontrollen på en bana eftersom det gör det lättare att
lyckas med etisk skjutning och förstå förhåll och
siktbild. Träning hjälper skytten bli medveten om
vad han eller hon gör och vad som sker när skottet
avfyras.
Alla dessa tre metoder kräver träning, och varje
person tar till sig den skjutteknik som passar den
bäst. Man bör sträva efter att bli av med stresskänslan och få en förståelig siktbild. Pipan ska
i varje fall alltid vara framför målet. Erfarna
skyttar använder flera olika målkontrolltekniker
beroende på situation.
Du kan hitta mer information om olika skjuttekniker på internet genom att söka på t.ex.: Shotgun
shooting lead methods

Skjuta mot rörligt mål?

När man ska skjuta mot ett rörligt mål uppfattar ögat målet och pipmynningen lyfts från
flyglinjens undersida upp till målet. Samtidigt
rör kroppen på sig från höfterna och uppåt och
vapnet läggs an mot målet beroende på vilken av
teknikerna ovan som valts.
När vapnet ligger mot kinden rör kroppen det
längs målets flygbana, blicken är hela tiden
riktad mot målet, inte mot siktena, och båda ögonen är öppna. När du är säker på att du är framför
målet och rör dig med rätt hastighet ska du trycka
av. Pipan ska vara framför målet, annars går
skottet förbi bakom målet. Kom ihåg eftersvingen, så att inte vapnet stannar efter skottet.

Noga genomtänkt grundträning förbättrar skyttens vapenkontroll och pricksäkerhet. Det är viktigt att regelbundet gå till skjutbanan för att träna
i tillägg till träning i hemmet. Det ingår i varje
ansvarsfull jägares skyldighet att upprätthålla en
god skjutfärdighet.
Prova först en målkontrollteknik som passar dig
och som är lättast för dig att lära dig med lätta duvor. Passar jämnt förhåll eller sving bäst?
Viktigast är att du själv vet vad du gör och ser vart
skottet går, och att du lär dig av dina fel om du
skjuter förbi.

Minnesregler för träning:
• Ligger kinden mot kolven?
• Balanserad skjutställning och rätt frontriktning,
avslappnade ben och kropp.
• Stannar vapnet efter skottet?
• Undvik att ”ligga” på vapnet framåtlutad för
mycket.
• Undvik att hålla för hårt i vapnet. Ju hårdare du
håller och ju mer spänt ditt grepp är har, desto
hårdare känns rekylen.
• Viktigast är att ha ett rejält tag och en avslappnad kropp.
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Vid skjutning mot rörligt mål är det viktigt att
kroppen vrids från höften och uppåt, naturligt åt
båda hållen. Armarna, huvudet och vapnet är ett
paket, som alltid är i samma ställning. Benen och
höften ger ”paketet” rörlighet och riktning.

3.6 Grundträning

Träningsskytte med hagelgevär

Lerduvsbana för jaktskytte
Börja träningen med att skjuta på lättare lerduvor, sådana som kommer i riktning mot dig. När
det lyckas bra med dessa duvor kan du fortsätta
med duvor som så att säga flyger från dig. På det
här sättet framskrider du då till mera krävande
lerduvor.

•

För unga rekommenderar man att skjuta högst
på 50 lerduvor vid ett träningstillfälle. Äldre kan
skjuta 75 patroner. För varje duva måste koncentrationen vara på topp, om man märker att
man håller på att bli trött, är det skäl att avbryta
träningen. Vid träningarna är det skäl att hålla en
mellandag.

•

Som följande några råd hur det är ändamålsenligt
för en nybörjare att framskrida i hagelgevärsjaktskytte på skjutbanan. Skjut 4 patroner på alla
platser och håll sedan en paus. Gå till nästa skjutplats först när nästan alla duvor har träffats på
föregående plats. Börja varje ny träningsomgång
med att skjuta på de lerduvor som du behärskar.

•
•

•

följande plats 2- A-duvan och plats 		
6- B-duvan
Efter det här från plats 3- B-duvan och plats
5- A-duvan och följande från plats 3- A-duvan och plats 5-B-duvan
Nu är det tid att förflytta dig till plats 4 och
där skjuta på A- och B- duvorna. När du
behärskar alla yttre ringens duvor, kan du
förflytta dig till plats 8.
På plats 8 kan du träna först flyende duvor
från- A och- B tornet och när du har lärt dig
att skjuta dem kan du övergå till att påbörja
skyttet på snabba duvor rakt framifrån.

Om skjutbanans ordningsregel tillåter och övervakarna godkänner, kan du börja vid plats 8 med
att öva på duvor som kommer emot dig som till
exempel från tornets och skjutplatsens mitt. När
du börjar lyckas, förflyttar du dig så småningom
till den egentliga skjutplatsen.

Börja med att skjuta från plats 1- B- duvan
och från plats 7- A- duvan som följande 6 Aduvan och från plats 2- B -duvan.
När du behärskar de duvor som kommer
emot, fortsätt med att skjuta de som flyr,
från plats 7- B- duvan och plats 1- A-duvan,

7

6

8

5
1

4
2
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3

Jaktskytte trap

Träningsskytte med hagelgevär

Om det är möjligt, ställ in lerduvskastaren omedelbart så att det inte finns sidorörelser och att
höjden är konstant. Skjut högst 5 patroner och
håll en paus. Påbörja de nya träningsomgångarna
med att skjuta från de ställen som du har lärt dig.

•
•
•
•

Börja skyttet från plats 3
När du behärskar skyttet från plats 3 förflytta
dig till platserna 2 och 4
Skjut slutligen från platserna 1 och 2
Efter det här så kan du reglera kastaren så
att den kastar i sidoläge och slutligen också i
höjdläge.

Om skjutbanans regler och övervakaren tillåter kan du skjuta närmare kastgraven.
När det börjar lyckas, förflytta dig småningom närmare den egentliga skjutplatsen.

1

2

3

4

5
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3.7 Torrträning

3.8 Träningsmetoder

Torrträna anlägg, sökning av siktbild och avfyrande hemma med oladdat vapen så mycket som
möjligt. Gå vidare steg för steg i så att du går över
till nästa steg först när du behärskar det förra.

Jaktstigar, sporting och Compaq skytte är tack
vare mångsidigheten utmärkta träningstillfällen
för jägare. Här en kort presentation.

1. Anläggnings tekniken

•

Gör anläggningen framför en spegel. Du kan
fästa t.ex. ett litet rör vid pipan så att du omedelbart ser om du håller vapnet vågrätt.

2. Pekbilden

•
•

När du behärskar anläggningen, välj ett mål
från väggen t.ex. takets och väggens hörn.
Gör lyftet mot målet, sträva till, att siktbilden
blir riktig och att du ser målet längs spången
ovanför piporna.

3. Vapnets rörelse, svingen och målet

•
•

Föreställ t.ex. väggens och takets gräns som
målets flyktlinje.
Lyft vapnet och för det längs väggens och 		
takets gräns.

4. Avfyrningen (använd klickpatroner)

•
•

Träna avfyrningen på ett stillastående mål,
enligt punkt 2. Peka på målet och avfyra.
Träna avfyringen i rörelse längs väggen enligt punkt 3. För vapnet längs taket och väggens gräns, öka hastigheten förbi det tänkta
målet, avfyra och fullfölj eftersvingen.

Jaktstigsskytten
Jaktstigsskytten är utmärkta träningstillfällen
för hagelgevärskytte. Jaktstigsskytte har jägarna
själva utvecklat till en egen form av tävling, som
jaktföreningarna också själva ordnar.
Med en jaktstig menar man en uppgjord bana
i terrängen, där skyttarna vandrar till de olika
skjutstationerna i tur och ordning. Vid de olika
stationerna skjuter man när stationsfunktionären har gett lov att ladda och skjuta. Mellan
stationerna skall vapnet vara oladdat. Som mål
använder man ofta lerduvor och figurer av olika
viltarter, vilka t.ex. kan löpa efter en vajer eller
plötsligt stiga upp i din omgivning. Alla jaktstigar är alltid olika. Som vapen används oftast
hagelgevär, eller ett vapen som man använder
främst på skjutbanan. Som patron använder man
normala lerduvspatroner. Tävlingsarrangören
meddelar hurudana regler som skall iakttas vid
tävlingen och t.ex. hur man räknar poängen.

Torrträning är ett lätt och ekonomiskt sätt att lära sig med vapnets pekning, rörelse och avfyrning.

Klik
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Compak

Sporting påminner något om golf. Skjutningen
sker på en i naturen uppbyggd bana, där det finns
flera skjutstationer. Stationerna varierar. På alla
stationer skall lerduvorna skjutas på olika sätt,
som då föreställer olika jaktsituationer. Vissa
lerduvor skall skjutas på korta avstånd och andra
igen på längre håll, lerduvorna kan ha olika färger
och vara olika stora. Vid sportingskyttet kan man
också använda så kallade ”Rabbitduvor”, som
skuttar upp och ner.
Vid sportingskytte kan man utveckla sig själv till
att lära sig att ”läsa av” stationerna och duvorna.
Vid sportingskyttet skjuter man på enskilda
lerduvor och på olika dubbelduvor. Kastarna per
station kan variera från två till fem. Vapnet får
laddas med två patroner och på alla enskilda
duvor får man skjuta två skott. Träffen är lika
mycket värd oberoende om man träffar duvan
med första eller andra skottet. Tack vare de omväxlande situationerna är grenen en mycket bra
träning inför jakten.

Grenen är lite liknande det egentliga sportingskyttet. Vid Compak sporting flyttar sig skytten
inte från en station till en annan, utan skjutbanans fem skjutplatser befinner sig i en rak linje ca
fyra meter från varandra. Skjutbanan är i allmänhet byggd i samband med en skeet eller trapbana,
där man kan utnyttja befintliga kastare. Till en
Compak-bana hör vanligen 6 kastare. Duvorna
flyger från höger till vänster och från vänster till
höger, samt rakt bortåt och mot. Dessutom kan
man också använda så kallade rabbitduvor och
uppstigande duvor. Man ändrar också med jämna
mellanrum duvornas flygriktning i en Compakbana.

Om du är en långsam skytt, tävla med din jaktkamrat, tävlingsmomentet ökar snabbheten.
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Sporting

4 Kulgeväret
Kolvstöd

säkring

lås

låsram

baksikte

pipa

framsikte

Kulgeväret

Kolvplatta

Pistolgrepp

avtryckare

låsbygelns fästskruvar

Kulgeväret används vid jakt på allt vilt från duva
till björn. Med ett jaktgevär avser man i allmänhet ett räfflat kulgevär, vars energikrav till olika
viltarter är fastställt i jaktförordningen. Gevärens
kaliberval är brett och kalibermärkningen är
invecklad på grund av olika länders sätt att ange
kaliber.

Räfflornas betydelse:
På grund av de spiralvridna räfflorna i gevärspipan börjar gevärskulan rotera. Rotationen påverkar kulans bana och kulan bevarar på så sätt
träffsäkerheten. Räfflornas mängd varierar. I ett
normalt jaktvapen är räfflornas antal från 4-6.

framstock

vapnet dessutom finns en kikare. På geväret finns
ofta ett löstagbart magasin eller ett öppet magasin för patronerna.

Självomladdande halvautomatgevär
Ett självomladdat gevär är ett bra
alternativ vid olika jaktmetoder, där
det kan krävas flera skott i en snabb
takt. Med självomladdande vapen
är rekylen också mindre, dessutom
är de prismässigt också fördelaktiga. Låsanordningarna är däremot betydligt mera invecklade
än i cylinderlåsgevären, som kan ge upphov till
funktionsstörningar. I jaktlagen och jaktförordningen finns också begränsningar för självladdande vapen.

Rakrepeterstudsare
Under de senaste åren har rakrepeterstudsarena blivit allt vanligare
vid jakt. Laddningen av ett draglåsgevär sker genom att dra upp låset och skjuta in
patronen i loppet med låset och genom ett grepp
om låsknoppen. Cylinderlåsgevärens lyft och
sänkning av kammen uteblir och på det sättet blir
laddningen snabbare.
Det är viktigt att skydda gevärspipans mynning, redan en liten skada i
räfflorna vid mynningen kan påverka träffsäkerheten.

4.1 Olika gevärstyper
Cylinderlås eller bygellåsgevär
Cylinderlåsgevär är den vanligaste
gevärstypen som används vid jakt.
Som gevärstyp är det här ett funktionellt och säkert vapen, redan bland
prisfördelaktiga bultlåsgevär kan man hitta
funktionella modeller. Laddningen av vapnet och
införandet av patronen i loppet sker med hjälp av
låsets bygel. Låsets utformning beror på vapnets
konstruktion. Ju mindre dess öppniningsvinkel
är desto snabbare kan vapnet laddas på nytt och
det blir också mera rum för fingrarna, om det på
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Andra gevärstyper är t.ex. gevär som det går att
byta pipor på, för ett eller två skott i gången vipplås,
fallblocks, och pumplåsgevär. Numera kan man
också få gevär med utbytespipor, till dessa vapen
kan man själv byta lås för den utbytta kalibern.

Val av kaliber
Det finns bland de vanligaste använda kalibrarna
ett stort och gott urval att välja emellan, på grund
av god tillgänglighet av vapen och patroner. Vapnen och patronerna är också prismässigt överkomliga. När man väljer en lämplig kaliber är det
skäl att tänka på de egna jaktformerna och vilka
viltarter man skall jaga.
Här under en uppdelning i tre klasser och några vanliga
kalibrar.
1. kaliber för småvilt-222 Rem, 223 Rem, 243 Win
2. som ett allroundgevär- 6,5x55, 308 Win, 30-06
3. för storvilt- 300 Win Mag, 9,3x62, 338 Win Mag. 375 H&H

4.2 Vapnens transport och bevaring

Miniatyrgevär

När du transporterar ditt vapen i ett motordrivet
fordon kom ihåg, att vapnet bör vara oladdat och
i ett vapenfodral eller i ett skyddat utrymme (bilens bakbänk är inte ett skyddat utrymme).

Med ett miniatyrgevär avser man enligt lagen
ett vapen som skjuts med en kantantänd patron,
som har en patron och kula av kalibern. Oftast
när man talar om miniatyrgevär avser man
högst kalibern 22 LR (Long Rifle). De kantantända patronernas knall befinner sig i kanten
på patronen dit också slagstiftets slag riktas.
Andra kantantända kalibrar är t.ex. 17 HMR och
22 WMR.
OBS andra än högst 22 kalibriga kantantända
gevär är inte enligt lagen klassade som miniatyrgevär, utan som gevär.
Miniatyrgevären utrustas ofta med ljuddämpare och när man skjuter med underljudspatroner
(subsonic) är knallen svag. Numera är också
underljudspatroner tillåtna vid jakt.

Gevärskalibrar
Exempel på europeiska gevärskaliber märkningar
• 6,5 x 55 betyder att pipans diameter är 6,5
millimeter och hylsans längd är 55 millimeter.
• 7,62 x 53 R betyder att pipans innerdiameter
är 7,62 millimeter (den lilla kalibern 7,62)
och hylsans längd är 53 millimeter. Bokstaven R (rimmed) betyder att 		
patronen har en hylskant.

Vapnet får transporteras i ett motordrivet fordon i terrängen. På allmän och privat väg och på
skogsbilvägar kan du också transportera vapnet i
en bil eller i en för vägtrafik registrerad så kallad
ATV. När du avlägsnar dig från en väg och kör med
en terrängbil t.ex. i spåren av en skogsmaskin får
vapnet inte medföras.
Transportera ditt vapen alltid i ett med mjukning
försett vapenfodral eller i en hård vapenväska.
För säkerhets skull kan du också ta ut gevärslåset.
Det bästa sättet att uppbevara vapen och patroner är i normal rumstemperatur. I hemmet måste
vapnen förvaras i låsta utrymmen. Ett vapenskåp
är då det tryggaste alternativet.

Exempel på amerikanska gevärskalibermärkningar.
• 308 Win betyder, att pipans diameter är
angiven i tusendelen av en tum eller = 308
( storkalibern 7,82 millimeter) och märket
Win hänvisar till den första civila vapenförsäljnings fabriken Winchester.
På 7,62 x 53 R, 308 Win och 30-06 kalibern används något annorlunda märkningar oberoende
av att samma kulornas diameter är maximalt
7,58 mm.
Amerikanarna men också engelsmännen använder vid märkningen oftast en tums hundrade eller tusendedelar.
Om du bara är endast lite osäker på om du kan
skjuta sådana patroner med ditt vapen, låt bli
att skjuta och fråga råd av en vapenförsäljare
eller en vapensmed.asetarvikekauppiaalta tai
asesepältä.
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Kulgeväret

Olika kalibermärkningar och förklaringar

Kulgeväret

4.3 Kulgeväret och lagen
Den viktigaste lagstiftningen som berör
jaktskytte är jaktlagen och -förordningen samt
skjutvapenlagen och -förordningen. Dessa
ändras årligen, så det lönar sig att hålla ett öga
på aktuella lagar och förordningar på internet
på finlex.fi. Varje jägare borde lära sig använda
Finlex.
I lagen och förordningen talas det om
räfflade kulvapen, det vill säga vid jakt gevär,
salongsgevär eller kombinationsvapen. Ett
hagelgevär med räfflat lopp är inte ett räfflat
kulvapen utan ett hagelgevär. Med tanke på
jakt och skytte med kulgevär är det viktigast
att veta vilka kaliber som är tillåtna vid jakt på
ett visst vilt, vilka begränsningar som gäller
antalet patroner i halvautomatiska kulgevär
samt eventuella begränsningar i användningen
av blykulor. Dessutom ska jägaren ha avlagt ett
godkänt skjutprov vid jakt på vissa vilt.
När denna femte upplaga av handboken ABC
för jaktskytte ges ut i mars 2021 är det inte
förbjudet att använda blykulor vid jakt eller på
skjutbanor i Finland. Det är också bra att veta att
jaktförordningen redan nu inkluderar olika krav
beträffande vikt och anslagsenergi för blykulor
och blyfria kulor för vissa viltarter.
När denna nya upplaga utarbetas vet vi redan att
man vill begränsa användningen av blykulor vid
all jakt och sportskytte inom EU. Med andra ord
bör jaktskyttar följa hur lagstiftningen förändras
och notera om begränsningar i användningen av
blykulor införs.

Användning av blyfria kulor vid jakt
Blyfria kulor är vanligtvis tillverkade av koppar
eller mässing (legering av koppar och zink).
Eftersom ämnena i fråga har en lägre densitet än
bly, är kulor tillverkade av dessa ofta längre eller
lättare. I det senare fallet måste de vara snabbare
för att uppnå samma beräknade anslagsenergi.
Restvikten hos de flesta ersättande kulor är dock
mycket stor och de splittras i allmänhet inte alls.
Det innebär i sin tur att en kopparkulas faktiska
anslagsenergi kan vara densamma eller till och
med bättre än med en tyngre blykula av dålig
kvalitet.
Blyfria kulor tillverkas redan för de flesta kaliber,
men för de minsta kalibrerna, i synnerhet för
salongsgevär, har tillverkningen av blyfria
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kulor visat sig vara en utmaning. Blyfria
kulor tillverkas också av tenn, zink och andra
legeringar av blyfria ämnen, men koppar är det
klart mest använda.
Det sägs ofta att kopparkulor lämnar kvar
kopparrester i vapnets pipa. Det är dock fallet
också med kopparmantlade blykulor och det
lönar sig att tidvis rengöra gevärspipan med
kopparrengöringsmedel.
Koppar är också ett styvare material än bly, vilket
är ett problem med tanke på hur kulan öppnar
sig. Numera tillverkas också kopparkulor som
öppnar sig tillförlitligt och på marknaden finns
det kopparkulor av olika kvalitet, precis som
blykulor.
När du byter till kopparkulor måste du hitta ett
alternativ som är lika exakt som den kula du
använde tidigare. En lägre densitet innebär att
kopparkulor med samma vikt som blykulor måste
vara längre, vilket kan försvåra stabiliseringen.
Testa alltid kulorna på skjutbanan innan du
använder dem i skogen. Om du inte får ett
tillräckligt litet träffmönster ska du i mån av
möjlighet prova en lättare kula eller ett helt annat
patronmärke.
Observera att om du använder blykulor som
expanderar vid träff ska du inte lämna kvar
tarmhögar i terrängen – när du tar ur ett djur
skjutits med blykula ska du lämna mellangärdet
intakt samt ta med dig hjärtat och lungorna
hem. Ge dem inte till dina husdjur och lämna
dem inte heller i naturen, där vilda djur kan äta
dem. Användningen av blyfria kulor avlägsnar
alla risker förknippade med bly i tarmhögar som
lämnats kvar i terrängen.

4.4 Patroner och ballistik
för vinden. Därför är det är inte lönt att skjuta in
geväret vid blåsigt väder.

När man köper jaktpatroner bör man kontrollera
patronernas laglighet och lämplighet för det vilt
som man skall jaga. Som exempel kan nämnas att
vid jakt på bäver kan man enligt lagen använda en
helmantlad kula, men med mindre kaliber (t.ex.
222 Rem) kan en halvmantlad kula ändå vara ett
bättre alternativ. Vapenförsäljarna kan också
hjälpa till vid val av patron.

Vid jakt på större vilt bör man använda en kula
som expanderar vid träffen. De här så kallade
halvmantlade kulorna utvidgar sig vid träffen
svamplikt till och med till den dubbla diametern.
Den expanderade kulan gör en större sårkanal,
men också den chockverkan som kulan förorsakar är större i förhållande till en helmantlad kula.

Helmantlade kulor (FMJ)
När man jagar mindre vilt lönar det sig i allmänhet att använda en helmantlad kula. Den helmantlade kulan bevarar sin form när de träffar
viltet utan att för den skull förstöra det helt. Det
här är ofta viktigt vid jakt på pälsdjur.
För att hitta en lämplig träningspatron lönar det
sig att börja med en förmånlig helmantlad patron.
Det bästa vore ju ändå att man skulle kunna använda samma patron vid jakt som på träningarna
. På det sättet skulle man besparas från onödiga
justeringar av vapnets riktmedel.
En helmantlad kula passar utmärkt vid fågeljakt.
Vid fågeljakt kan skjutavståndet ofta vara förhållandevis långt och på grund av att fåglarnas
träffbild är liten, måste den patron som man
använder ha en hög precision.
Vindens inverkan kan förorsaka förändringar av
riktpunkten som kan vara till och med ett tiotal
centimeter. Vid användningen av mindre kaliber
använder man lätta kulor och de är känsligare

Halvmantlade kulor

Av en halvmantlad kula krävs det mera än av en
helmantlad. Kulan skall vid träffen utvidga sig,
men samtidigt också ha en god genomslagskraft.
Ännu ytterligare borde den också bevara en stor
del av sin vikt utan att splittras, dessutom bör
den gå bra. Vid träffar i benpartier bör kulan vara
hållbar utan att splittras, när den igen vid träffar i djurets mjukdelar skall kunna expandera
sig säkert. De nuvarande kvalitativa patronerna
fungerar pålitligt från några meter ända upp till
200 meter. Jaktpatroner med god kvalitet är dyra.
Här lönar det sig inte att spara, på grund av att
patronåtgången vid jakt är ändå rätt liten.
De halvmantlade kulorna har ofta varit överdragna med en kopparlegering och försedda med en
blyspets. Numera finns också att fås miljövänliga
kulor gjorda helt i koppar (med handelsnamnen bland annat Barnes-TTSX, Lapua Naturalis,
SAKO Blade). De här kulorna fungerar på samma
sätt som en halvmantlad kula, de expanderar vid
en träff till en svamp OBS! Ofta helt i mässing
svarvade kulor(med handelsnamnet bland annat
Barnes solid) är inte lagliga kulor vid jakt på storvilt i Finland, på grund av att de inte utvidgar sig
(expanderar) vid en träff.

Med olika kulor laddade patroner
Helmantlad kula

		

Halvmantlad kula

Varmitkula
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Till skytteträning och jakt finns det att fås många
olika patroner. Vid träning kan man använda något billigare patroner, men vid jakt är det skäl att
satsa på patroner med kvalitet.

9,3 x62 18,5g/740m/sek.

9,3x62
18,5g/740ms

100m

149m

+4cm

0cm

Kulgeväret

-4cm

308 WIN
ms
11,79g/796mc
-4cm

-4cm

100m

156m

+4cm

0cm

100m

300 WIN.MAG.
13g/850ms

172m

-4cm

172m

-4cm

167m

+4cm

0cm

Varmintkulorna är utvecklade för jakt på skadedjur. Kulorna är lätta och på det sättet får man
en hög utgångshastighet. Kulan splittras omedelbart vid träffen av objektet. De här kulornas
stora fördel är chockeffekten, men på grund av
att kulan splittras totalt så förstörs köttet och
skinnet. Varmint kulorna lämpar sig för jakt på
räv och mårdhund under den tid då skinnet inte
är något att ha, Varmint kulorna lämpar sig också
utmärkt vid säljakt, på grund av att den dödande
träffpunkten på säl i praktiken endast är hjärnan.
Varmint kulorna är också säkra i förhållande till
andra kulor på grund av att risken för rikoschetter är mindre. Varmint kulor får inte användas vid
jakt på storvilt.

Ballistik
På grund av kulans böjda flygbana borde jägaren känna till ballistiken på den patron som han
använder. Kulans flygbana påverkas av många
olika faktorer, bland annat kulans utgångshastighet, tyngden och dess ballistiska egenskaper.
Numera får man av patrontillverkarna uppgifter
om patronens flygbana. Uppgifterna finns ofta på
patronasken, eller i olika broschyrer, men också
på tillverkarens internetsidor. Vissa tillverkare
har kostnadsfria ballistikprogram, dit du kan
mata in dina patronuppgifter. Med hjälp av dessa
uppgifter räknar programmet ut kulans flygbana.
Det finns olika program, till och med program
som kan laddas ner i mobiltelefonen.
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193m

-4cm

Osumat 175 metrissä
Träffarna
på 175 meter,
-4,6cm
(9,3x62)
- 4,6 (308
cm (9,3x62)
-3cm
WIN)
3
cm
/
308
Win)
-1cm (300 WIN.MAG.)
- 1 cm ( 300 WIN.MAG)

Genom att skjuta in vapnet 4 cm över siktpunkten på 100 m,
får man en typisk jaktkalibers effekt vid den praktiska jakten ända upp till 175 meter.

Varmint kulor

180m

5 Kulgevärsskytte
Greppet om vapnet och lyftet

•

•

•

Fötternas ställning borde vara så att vänstra foten är ca 30 – 40 cm framför den högra.
Fötternas ställnig är visserligen vars och ens
personliga sak som med tiden blir en rutin
och vanesak.
Greppet om geväret är i princip det samma
som för hagelgeväret. Vänstra handen under
framstocken, tillräckligt långt fram och den
högra handen vid pistolgreppet, tummen på
kolvens hals och pipan i höjd med målet.
Lyftet sker också på samma sätt som med
hagelgeväret. För högerhänta börjar man
lyftet med den högra handen och den vänstra
sträcks ut framåt.

Olika skjutna halvmantlade kulor.

Kulgeväret

Ögat och piplinjen skall bibehållas under hela lyftet och anläggningen.

•

Slutligen trycker man kolven hårt mot axeln
och kinden mot kolvryggen.

Siktbilden
Med geväret bildas siktbilden på samma sätt som
med hagelgeväret, med den skillnaden, att geväret ofta har ett kikarsikte och man siktar därför
inte på målet efter pipan. Med geväret borde siktbilden komma efter lyftet på följande sätt.

•
•

•

Det siktande ögat ser nu kikarens hårkors,
med rödpunktsikte eller med öppet sikte på
målets träffpunkt
När ögats avstånd till kikaren är rätt och
bilden genom linsen är klar också vid kanterna och i hela linsen är siktbilden korrekt.

Andningen och avfyrningen

•
•

Vid gevärskyttet är en rätt andningsteknik
viktig. Andningen skall avpassas så, att när
man avfyrar vapnet, håller man andan.
Att avfyrningen sker rätt är vid gevärskyt-

Torrträning
När man behärskar lyftet, andningstekniken och
avfyrningen är det skäl att träna de olika momenten så att allt sker i en enda rörelseserie.

•
•
En rätt bild sett genom kikaren

te viktigare än vid hagelgevärsskytte. Vid
avfyrningsövningar lönar det sig att använda
en klickpatron. Avfyr ningen får inte vara
ryckig, utan avtryckaren skall dras lugnt så
att endast pekfingret rör sig. Efter avfyrningen, håll upp vapnet en stund (ett så kallat 		
efterhåll). Vid avfyrningsövningarna är det
bra att använda säkringen, så att det också
vid jakt sker naturligt.
Om det i avfyrningsmekanismen finns en
så kallad reglerare (snell, stecher) skall man
också öva dess användning. När vapnet är
laddat trycker man avtryckaren något framåt, på det här sättet sjunker motståndet vid
avfyrningen endast till några hundra gram.
Det här hjälper vid situationer där det krävs
ett säkert skott, men sättet att göra så kräver
att man också behärskar tillvägagångssättet
fullständigt.

•

•

Välj ett mål, gärna så långt bort att du kan
skarpa kikaren på det. Efter det här, ladda
geväret med en klickpatron.
Gör lyftet och anläggningen, sök målet håll
andan och avfyra, kom ihåg efterhållet.
Ett annat sätt att träna skytte på ett stillastående föremål är, att man lyfter vapnet lodrätt
uppåt ochmed vapnet skjutklart. Omedelbart
före målet trycker man något på avtryckaren
och vapnet fortsätter rörelsen uppåt. På det
här sättet rör sig vapnet hela tiden.
Väggens hörn eller dörrkarmen är bra lodräta

Avtryckaren dras av med pekfingrets första leds mittpunkt.
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linjer vid den här träningen. Gör tillräckligt
med upprepningar, för den här träningen
kostar ju ingenting.

Behärskning av rekylen
Redan i torrträningsskedet är det bra att fästa
uppmärksamheten på några saker, som hjälper
vid behärskning av rekylen.
• Inta en ledig ställning, när du inte spänner
dig tar kroppen emot rekylen bättre
• Ett hårt tryck av kolven mot axeln och en
kindkontakt med vapnet, ju fastare kontakten
är, desto mindre känns rekylen.
När man skjuter i bänk med en grov kaliber, börjar det efter flera skott kännas obehagligt. Vid jakt
skjuter man i praktiken inte mera än ett eller två
skott efter varandra och då känns rekylen egentligen inte av.
Rekylen kan man också minska genom att på
vapnet bygga:
• En ordentlig rekylupptagare på kolven
• Genom en mynningsbroms minskar rekylen,
men ökar ljudet av skottet.
• En ljuddämpare, de moderna ljuddämparna
dämpar ljudet effektivt liksom rekylen och
mynningsflaman. Ljuddämparen ökar vikten
vid pipans myning och vapnet blir då så att
säga framtungt.

•

Vapnets egenskaper kan förändras på grund
av ljuddämparen, så tag detta i beaktande.

Gevärskolvens längd
Det är egentligen inte så viktigt med kolvens
längd med kulgeväret som med hagelgeväret.
Kolvens längd skall ändå vara lämplig för skytten. Det här måttet kan tas på samma sätt som för
hagelgeväret.
Ett annat viktigt mått är kindställets höjd (kolvkammen) Geväret och kolven avvägs ofta så att
man skall kunna skjuta med öppet sikte. När man
installerar en kikare på geväret, blir kindstället
ofta för lågt. Då blir skytten tvungen att lösgöra kinden från kolven för att kunna se genom
kikaren. Att skjuta på det sättet finns det risk att
rekylen förorsakar en ”spark”. Problemet kan avhjälpas med att tejpa t.ex. något material på kolvryggen, eller en så kallad strumpa som man drar
på kolven och under den bygger upp så mycket
som behövs. Ett tredje sätt är att föra vapnet till
en vapensmed och be honom installera en höj och
sänkbar kolvkam.
För att lyckas med ett välriktat skott på ett villebråd, är inskjutningen av geväret ett av de viktigaste momenten. Vid inskjutning av geväret är
det därför skäl att ta god tid på sig. Inskjutningen
bör också göras i rätt ordningsföljd. På det sättet
sparar man både patroner och nerver.

Skjut själv in ditt gevär
Alla bildar sig en egen personlig träffbild. Det
är viktigt att skjuta in sitt eget vapen så att det
passar för ditt eget öga. Olika skyttars ögon kan
vara olika i förhållande till avståndet från ögat till
kikaren, det kan igen ge upphov till ett så kallat
parallaxfel. Olika skyttars grepp om vapnet kan
också flytta träffbilden. De här skillnaderna kan
vara märkbara, till och med tiotals centimeter.
Om någon annan har skjutit in ditt gevär eller om
du har ett lånat sådant, skjut några skott för att
försäkra dig om träffbilden.

En dålig erfarenhet av rekylen kan för en nybörjare framkalla rekylrädsla

Ljuddämparen tar effektivt bort rekylen. 			
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En tillräcklig höjd på kolvkammen är viktig för att			

5.1 Inskjutningen av geväret
Före inskjutningen

Gevärets pipa bör i allmänhet inte vara fast vid
kolven, det här kan enkelt kontrolleras genom att
föra ett tunt papper eller en sedel mellan pipan
och kolven. Pappret bör glida lätt ända till några
centimeter till låsramen. Vid användningen av
kikare eller rödpunktsikte, kontrollera också kikarfästet, att kikaren är stadigt fäst, kontrollera
också själva kikarens skick. Kom ihåg att ta med
dig måltavlor och tillräckligt med patroner.

Fett avskjutning
Om du inte har putsat bort fett eller olja före inskjutningen, kan oljan i pipan påverka det första
skottets träffpunkt. Efter några skott har oljan
brunnit upp och vapnet börjar efter det gå normalt.

En grovinställning
En grovinställning börjar man med att se genom pipan. Det här lyckas då endast med vapen
där låset kan tas bort så att man kan se igenom
pipan. Gevärstavlan placerar man 30-50 meter
från skjutplatsen. Vapnet borde man nu placerat
stadigt på en sandsäck eller fäst i en skjutbänk
så att man ser tavlans mittpunkt när man ser
genom pipan. Därefter ställer man in kikaren
eller sikten så att hårkorsen är i mitten på tavlan.
Nu när vapnet är på plats borde siktpunkten vara
lika, sett genom kikaren och pipan. Efter det här
skjuter man det första skottet, som då borde träffa tavlan. När den första träffen är i tavlan, börjar
man justera träffpunkten till tavlans mitt genom
att justera kikaren eller siktet (se på träffpunkts
justering på sid 52)
På vapen där man inte kan grovjustera genom att
se genom pipan som t.ex. med självomladdande halvautomat vapen bör grovjusteringen ske
med en tillräckligt stor tavla på ett kort avstånd
därifrån man efter hand ökar avståndet och att
man samtidigt justerar kikaren eller siktet till det
egentliga avståndet (t.ex.från 20-50 och till 100
meter). En annan möjlighet är en grovjustering
med en så kallad kollimator, ett optiskt instrument som man fäster vid pipans mynning. Med
hjälp av den kan man rikta in siktet med piplinjen

Kulgeväret

Gå igenom vapnet och se till, att, kolven inte har
några sprickor. Kontrollera avtryckaren (med en
klickpatron). Avtryckaren borde vara exakt. Ett
lämpligt avtryckar- motstånd på ett jaktgevär
är 1-1,5 kg. Försäkra dig om att låsramen är fäst
vid vapnet och spänn fästskruvarna vid behov.
Skruvarna borde inte så att säga dras till botten,
kolven skall sitta stadigt fäst vid låsramen.

utan att skjuta. I praktiken motsvarar det här en
grovinställning. Kollimatorer hittar man i vapenaffärer och hos vapensmeder.

Inskjutningen
Efter att geväret går bra på ett avstånd av 3050 meter, fortsätter man till den egentliga inskjutningen. Före det här bör vi tänka på den
kommande jakten och på det villebråd som skall
skjutas. Inskjutningen borde då ske med samma patron som man kommer att använda under
jakten. Om man t.ex. skall jaga älg är det, bra att
skjuta in geväret så att det går ca 4 cm över träffpunkten på
100 meter På det här sättet kan man skjuta på en
älg ända upp till 175 meter genom att sikta normalt på älgen.
Ställ tavlan på etthundra meters avstånd från
skjutplatsen. Måltavlan bör vara sådan att, siktbilden är klar med det sikte som man använder.
Skjut nu det första skottet med bra stöd och helst
från en skjutbänk. Det här skottet borde nu rätt
utfört efter grovjusteringarna vara nära siktpunkten. Efter det här så kan höjd och sidoläget
justeras så att träffpunkten är ca 4 cm över siktpunkten. När man har fått det första skottet att
gå något så när dit man vill, skjut då en treskotts
serie, om de här skotten är inom en 5 centimeters
radie och 4 cm över siktpunkten är vapnet inskjutet och klart för älgjakt. Om man använder öppet
sikte eller ett rödpunktsikte kan en 5 centimeters

Grovjustering genom att se genom pipan
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radie vara svår att uppnå. Då bör toleransen vara
något större och detta bör då också tas i beaktande under jakten. Skjutavståndet bör då också
minskas.

Problemsituationer
Om du inte får vapnet inskjutet med en tillräckligt liten träffbild oberoende av ett bra sikte kontrollera följande:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sköt du ett så kallat ”oljeskott”?
Är vapnets avfyrning i ordning och sköt du
alla skott på samma sätt?
Var vapnets stöd likadant under alla skott och
var ditt grepp om vapnet det samma vid alla
skot?
Är låsramen och kolvens fäste i ordning?
Är pipan lös från kolven, också när vapnet har
blivit varmt?
Är kikaren ok
Är kikarens fötter och ringar ordentligt fästa?
Om möjligt, pröva en annan patron
Om du tvekar på din egen skjutskicklighet, be
någon skicklig skytt att skjuta med ditt vapen

När du har gått igenom den här listan och problemet ännu inte har kunnat lösas, för då ditt vapen
till en vapensmed.

Tips vid inskjutningen

•
•

•

Skjut alltid in ditt vapen med samma patron
som du använder under jakten
Om du tänker använda bipoder, skjutkäppar
eller annat stöd under jakten, pröva på att
skjuta med dem också på skjutbanan. Vapnet
kan gå något annorlunda än då man skjuter
från en skjutbänk.
Speciellt med ett öppet sikte eller med ett
rödpunktsikte utan förstoring siktat bör
måltavlans siktpunkt vara så klar för ögat och
siktet för att man skall kunna nå upp till en
bra träffbild.

Ett bra bänkstöd garanterar ett exakt sikte. 		

38 JAKTSKYTTE ABC

•

Från ditt vapens handbok framgår också råd
vid olika problemsituationer och kunskap om
avtryckarens hårdhet.

Liggande skjutställning
Den liggande skjutställningen är den allra stadigaste. Båda armbågarna har på så sätt stöd och
tyngdpunkten är låg. Ställningen stöds ytterligare när benen är utbredda och i en liten vinkling i
förhållandet till skjutriktningen. Skjutställningen borde vara så avslappnad som möjligt och när
man skjuter spänner man endast de muskler som
behövs för själva skyttet. Den hand som stöder
vapnet förs så långt framåt under framkolven, att
armbågen stöder vapnet något från sidan och kolven stöds mot bröstkorgen och avtryckarhandens
armbåge mot marken i en så naturlig ställning
som möjligt. Kinden trycker man då mot kolvkammens rygg.
Den liggande skjutställningen lämpar sig bra t.ex.
vid toppfågelskytte, här kan man då utnyttja naturens egna stöd, kan man kan stöda vapnet t.ex.
mot en stubbe eller sten. Underlaget skall inte
vara alltför hårt, på grund av att det kan påverka
hur vapnet går. Om underlaget är hårt, kan man
mjuka upp det på olika sätt t.ex. med att lägga
ryggsäcken på underlaget för att få det mjukare.
Numera finns det att fås stödben som kan skruvas
fast på vapnet (bipoder). Bipoderna gör vapnet
mycket stadigt. Om du använder bipoder vid jakt,
kom ihåg att skjuta in vapnet med dem, på grund
av att bipoderna kan påverka träffpunkten.

Den sittande skjutställningen
Vid den sittande skjutställningen sitter man med
knäna böjda och benen utbredda. Benen är något
i vinkel i förhållande till skjutriktningen. För att
uppnå stabilitet är det viktigt, att händerna stöds
med så stor yta av benen som möjligt. Den hand
som stöder vapnet skall då stödas av underarmen
uppåt. Avtryckarhanden stöds då med armbågens
övre del och underdelen stöds av knä. Ställningen
borde vara så låg och naturlig som möjligt.

Träffbilden räcker här bra till vid älgjakt.

5.2 Skjutställningar

Fasta bipoder eller stödben kan man också vid
liknande situationer dra nytta av i den här skjutställningen. Här bör man ändå använda ett högre
mål i förhållandet till den som man använder vid
den liggande skjutställningen.

Knäskjutställningen
Knäskjutställningen är snabb i förhållande till
den sittande skjutställningen. Man sätter ner sitt
högra knä i marken och nästan hela kroppens
tyngd läggs då på hälen. Det vänstra knäet stöder
på så sätt den hand som bär upp vapnet, som man
stöder med armbågens övre del på knä. Avtryckarhanden skall vara så, att axlarna inte är spända.
Knäskjutställningen kan man med fördel använda vid älgjakt om man blir tvungen att skjuta på
ett längre avstånd och något annat stöd inte finns
tillgängligt. Det tar endast några sekunder att
inta skjutställningen, om man tidigare har övat
den.

Den stående skjutställningen är den allra ostadigaste. Tyngdpunkten är då högt och fötterna är
det enda stödet. Det lönar sig att inta den stående skjutställningen vid jakt på så sätt som det
beskrivs vid den så kallade ”torrträningen” som
förevisades på bilden på (sidan 32.) När man skjuter från stående ställning gör man sig ofta skyldig
till ett alltför noggrant arbete, skytten anstränger
sig till att träffa mitt i tian. Då blir skytten ofta
trött när han söker efter (napakymppi) eller mitt i
prick och avfyrningen kan bli ryckig. I allmänhet
får man bättre resultat, när lyftet utförs hastigt,
man söker målet, håller andan och trycker på avtryckaren. Hela rörelsemönstret är snabbt och en
enhetlig rörelsekedja. När du skjuter i en stående
skjutställning, använd alltid stöd om det bara är
möjligt. I skogen kan du t.ex. stöda vapnet mot ett
träd. Vid den stående skjutställningen kan man
stöda vapnet betydligt bättre om man använder
skjutkäppar. Det finns att fås skjutkäppar med
ett, två eller tre ben. Numera är också skjutkäpparna försedda med teleskopben och tar på det
sättet inte något stort utrymme. En skjutkäpp
kan man också tillverka själv. Om du skjuter med
skjutkäppar är det skäl att öva skyttet med dem
också på skjutbanan.

Liggande skjutställning med bipoder

Sittande skjutställning med bipodstöd

Sittande skjutställning

Knäskjutställning
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Den sittande skjutställningen är bra t.ex. vid rävjakt då räven befinner sig vid åkerkanten relativt
långt borta. Den här skjutställningen är så pass
hög, att en låg undervegetation inte skymmer
siktlinjen.

Den stående skjutställningen

Det finns ett stort antal olika skjutsätt och
ställningar och det är bra att anpassa dem så,
att de passar till de egna jaktformerna, som t.ex.
vid bäverjakt under våren rör man sig ofta på
skidor. På ryggen har man då ofta en ryggsäck
med sittpall för att kunna sitta på passet. Lägg
skidstavarna i kors när du har kommit till
passet och fäst dem vid varandra i stavöglorna.
Placera stavarna på en sådan höjd att, du bra
kan skjuta med dem som stöd då du sitter på din
ryggsäckspall. Träna detta skjutsätt också på
skjutbanan.

Kivääri

Kulgeväret

Övriga skjutställningar

På ett rörligt mål skjuter man oftast i stående
ställning. Grundställningen intar man på samma sätt som vid skytte på ett stillastående mål.
Vapnets pipa bör då vara i höjd med målet. När det
rörliga målet blir synligt börjar man med lyftet
och anläggningen genom att med pipan samtidigt följa målet. När lyftet och anläggningen är
klara för man pipan förbi målet och när förhållet
är rätt, avlossar man skottet genom att trycka på
avtryckaren. Efter skottet följer man med pipan
ännu i sidläge (den s.k. efterföljningen)
Från knästöd kan man också skjuta på ett rörligt
mål, att använda skjutkäppar är inte heller
förbjudet. Genom att använda skjutkäppar
stabiliserar man sin skjutställning betydligt,
men att skjuta på ett rörligt mål med skjutkäppar
kräver träning.

Stående skjutställningen

Rätt förhåll
När man skjuter på ett rörligt mål är det svåraste
momentet att kunna uppskatta det rätta förhållet.
På samma sätt som vid hagelgevärsskytte tar
man i allmänhet för litet förhåll. Den mänskliga
hjärnan har svårt att acceptera att man skall
skjuta ”förbi målet”, som man på ett rörligt mål
måste skjuta. Det här kan man lära sig endast
genom en tillräcklig träning.
Då man på skjutbanan skjuter på den rörliga
älgen skall man typiskt skjuta i ”skägget”. Den
rörliga älgen på skjutbanan rör sig med 5,3 meter
i sekunden eller ca 19/km/h. Den rörliga älgen på
skjutbanan skjuter man på 75 eller 100 meters
avstånd. Att skjuta i skägget betyder i praktiken
att man tar en halv meters förhåll. Förhållets
längd påverkas av kulans hastighet. Med en
långsam kula bör förhållet ökas.
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Ett sätt att skjuta på ett stillastående mål är, att man med vapnet skjutklart
lyfter det underifrån från målet när siktet börjar bli rätt trycker man på
avtryckaren och tillsammans med rekylen följer man blicken uppåt. Den
här skjutstilen kan man ha nytta av, i synnerhet sådana skyttar, som gör
sig skyldiga till allt för noggrant arbete på ett stillastående mål.

Kulgeväret

Skjutkäpp med ett ben

Skjutkäpp med två ben

5.3 Avståndsbedömning
I tabellen nedan, har förhållet räknats ut för olika
avstånd, då man använder en 11,7 g 308 Win. jaktkula, som har en utgångshastighet på 800 m/s.
Älgens hastighet i tabellen är endast riktgivande.
Alla kan räkna ut förhållet för den egna kalibern
med hjälp av modellen. Kom ihåg att utgå från
kulans medelhastighet.
När en älg far fram i fullt trav på långt avstånd, är
det ändå tvivelaktigt att skjuta. Människan kan
relativt lätt räkna ut ca 10-15 cm förhåll. Större
förhåll än det här är det svårt att föreställa sig,
till det krävs rutin. Att ta ett förhåll på tre meter
kräver redan god tur. En etisk jägare, låter bli att
skjuta vid ett sådant tillfälle.

Skjutkäpp med tre ben

Erfarna toppfågelskyttar är skickliga avståndsbedömare, fågeln är ett litet mål och avstånden
är i allmänhet långa. När de har skjutit en fågel
och är på väg till den från skottplatsen stegar de
samtidigt upp det rätta avståndet. Det här är ett
bra sätt att träna avståndsbedömning. Om du äger
en avståndsmätare är avståndsbedömningen lätt.
Välj ut målet, uppskatta avståndet och kontrollera
det därefter med avståndsmätaren.

Avstånd till målet (m) x målets hastighet (m/s)
------------------------------------------------------------ = förhåll (m)
Kulans medelhastighet (m/s)
OBS Medelhastigheten är inte samma som utgångshastigheten.

Avståndsbedömning
Vid skytte med kulgevär är avståndsbedömningen viktig i förhållandet till kulbanans båge. Avståndsbedömning kan man träna var som helst.
Välj t.ex. ett träd, bedöm avståndet och kontrollera det genom att stega upp det.

Med skidstavarna får man ett bra skjutstöd
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5.4 Anatomin av gevärsk
5.8 Anatomi
De organ som uppehåller livskraften i de
olika delarna av viltet är de så kallade”
vitala områdena”. När det gäller jakt med
kulgeväret betyder det här i praktiken lung och
hjärtregionen. När man träffar de vitala delarna
är skottet i praktiken en säker och dödlig träff.

Anatomiatavlorna
Storleken på de vitala delarna varierar mellan
olika viltarter. Då det är fråga om jakt på ett nytt
vilt är det skäl att bekanta sig med det nya viltets
vitala regioner. Numera finns det att fås anatomiska skjuttavlor för olika viltarter. På de här
tavlorna finns djurets bild på framsidan och på
baksidan anatomikartan, där man kan kontrollera om de vitala delarna har träffats. När man
använder en måltavla av det här slaget bör man
observera, att träffarna visar endast skott skjutna
rakt mot bredsidan på viltet.

En avståndsmätare är till god hjälp vid avståndsbedömningsträning

Älgklockan
När skjutvinkeln förändras i förhållande till viltet, har det stor betydelse för träffpunktens storlek. Älgklockan visualiserar den här saken mycket
bra. Älgklockan skall utläsas på följande sätt:

•
•

Ju större vinkeln blir, desto mindre blir den
vitala träffpunktens yta
Om man skjuter en älg snett bakifrån i den
vänstra i bogen, kommer vommen att täcka

Förhållen i tabellen tar man vid den träffpunkt man vill ha. De med rött märkta siffrorna är situationer när det är tvivelaktigt om det över huvudtaget lönar
sig att skjuta.

Målets hastighet m/s
En gående älg 2 m/s (7 km/h)
En galopperande älg 5,3 m/s (
En älg i snabbt trav 8 m/s (29 km/h)
En älg i fullt trav 15 m/s (54 km/h)
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skjutavstånd 40 m

skjutavstånd 75 m

skjutavstånd 150 m

10 cm
28 cm
42 cm
78 cm

20 cm
53 cm
79 cm
149 cm

42 cm
110 cm
167 cm
313 cm

de vitala delarna och procenten till en bra
träff blir då mindre än från högra sidan.

Kulgeväret

Motsvarande förminskning av det vitala området
sker också då man skjuter en älg från ett skjuttorn. Ju högre tornet är desto mindre blir träffpunkten på de vitala delarna.
Att skjuta ett huvudskott(nackskott) är aldrig
etiskt försvarbart, på grund av att risken för en
skadskjutning då är mycket stor. Det finns ändå
några viltarter där nackskott är det säkraste sättet för att kunna tillvarata det skjutna viltet. De
här arterna är säl och bäver.
Vid Jägarförbundets viltskottssimulator,
www.metsastajaliitto.fi/simulaattori kan man
bekanta sig med olika viltarters anatomi.

Att träna skyttet på anatomimåltavlor är skytteträning när den är som
bäst.

45%
60%

15% 45%
60%
80%

80%

100%

hjärta
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buk
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Älgklockan
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5.5 Upprepningar
Kulgeväret är ett räfflat vapen, vilket man jagar
mångsidigt stor och småvilt beroende på kalibern
och den använda patronen. Med hjälp av den
räfflade pipan kan man skjuta noggrant både nära
och längre bort. Ett typiskt skott mot vilt skjuts
på 50-100 meters avstånd. I skytte med gevär är
utgångsläget bemästrandet av vapnet, vars nivå
till 60-70 % bestämmer skyttens utförandenivå.
Dessutom krävs rätt sikt- och avfyringsteknik,
som till slutligen avgör resultatet. I skytte med
kulgevär gäller samma lagar om vapenlämplighet
och ögondominans som vid hagelskytte.
Då vapnet är inskjutet och de grundläggande
sakerna bemästras via torrträning kan man
övergå till den egentliga skytteträningen.
Träningen bör vara mångsidig och innehålla
repetitioner, skytte från olika ställningar också
med nyttjande av skjutstöd samt träning mot
rörliga mål.

arjoittelu

Upprepningar med miniatyrgevär
Att träna upprepningar med ett miniatyrgevär
ger många fördelar. Vapnen fungerar på samma
sätt som ett vapen med en större kaliber. Vapnets
tyngd och rekyl är mindre än med en större
kaliber, det här är enbart en fördel när man gör
många upprepningar. När man skjuter ända
upp till ett hundratal skott om dagen slipas
nog lyftet, anläggningen, avfyrningen och
vapenhanteringen till säkerhet.
Sätt först måltavlan på 50 meter, samtidigt kan du
lägga upp 4 olika djurmåltavlor för miniatyrgevär
på samma avstånd. Från Eräkontti kan du beställa
miniatyrmåltavlor med djurmotiv,(räv, rådjur,
vildsvin, och gems). På dessa tavlor är bilden
förminskad så att när man skjuter på 50 meters
avstånd så motsvarar det levande djur på ett
100 meters avstånd. Träning med en sådan tavla

Miniatyrgevärsträningen är fördelaktig, och på det sättet kan
man göra tillräckligt med upprepningar.
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På bilden en miniatyrgevärs räv måltavla.

är roligare och man lär sig samtidigt djurens
anatomi, på grund av att de numrerade områdena
är just inom det område på djuret där skottet är
dödligt. Till tavlorna kan man också få skilda lösa
mitt-tavlor att fästa på tavlan när det numrerade
området börjar bli sönderskjutet, då kan du i
stället för att byta hela tavlan byta enbart det
numrerade mittenområdet.
Börja genom att skjuta in vapnet på inskjutningstavlan (se på bilden på sid sidan 35). När vapnet
går bra, kan du börja skjuta upprepade skott på
djurmåltavlorna. Koncentrera dig på alla skott
som Du skjuter, utan att hemfalla till att börja
skjuta vårdslöst. Om du blir trött, håll en paus,
eller avsluta skjutningen för den här gången.
Skyttet kan du genomföra t.ex. på följande sätt:

•
•
•
•
•

Skjut fem skott i vildsvinstavlan.
Skjut fem skott med skjutkäppar på rådjurstavlan (du kan använda skjutkäppar med ett,
två, eller tre ben.)
Skjut fem skott på gemstavlan genom något
fast stöd på skjutplatsen
Slutligen ännu 5 skott liggande på rävtavlan.
Kontrollera träffarna, analysera dem, lappa
tavlorna och skjut en serie till. Du kan nu fritt

Anatomitavlan.

•
•

förändra skjutställningarna så att de lämpar
sig för dina egna jaktmetoder.
Om du använder lockrop på räv vid åkerkanten, skjut då från knäställning, med en
tvåbens bipod, eller utan.
Om du är en ivrig toppskytt och ditt vapen har
en fast bipod, skjut från liggande ställning
genom att använda bipoden.

På en 50 meter vildsvinsbana är det ett ypperligt
tillfälle att skjuta flera skott på ett rörligt mål.

Skjutträning med skjutkäppar som stöd.
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Upprepningar
Kan också skjutas på de sätt som har beskrivits
med en större kaliber. Då kan man använda den
större versionen av samma tavlor där djuren då
också har en normal storlek på tavlan, men då
skall också skjutavståndet ändras till 100 meter.

5.6 Träning mot rörliga mål
Skytte mot rörliga mål kan man träna på en älgskyttebana. Skjutavståndet är 75 eller 100 meter.
I allmänhet skjuter man tioskotts serier. Det här
är en bra grundträning. Man kan också variera
träningen, om bara skjutbanans ordningsregler tillåter det. En tioskotts serie kan man också
skjuta på följande sätt:
• Ett skott normalt från 75 eller 100 meter, på
den rörliga älgen skjuter man ett skott först
från båda hållen, sammanlagt två skott.
• Efter det här förflyttar man sig till 50 meter.
På den stillastående tavlan skjuter man då
ett skott, varefter älgen sätter fart, varefter
man i den rörliga älgen nu skjuter ett skott.
Man fortsätter med att skjuta på
samma
sätt med två skott till, men nu sätter älgen
fart åt det motsatta hållet i förhållande till de
två föregående skotten. På så sätt skjuter man
sammanlagt då fyra skott.

•

Som följande skjuter man på 25 meters
avstånd på den rörliga älgen åt båda hållen,
sammanlagt två skott.
• Slutligen från en älglave åt båda hållen två
skott. En älglave kan man bygga vid skjutbanans vänstra kant så, att den inte stör den
övriga skjutningen.
			
Idén till den här träningen har man fått från
Satakunta, där den används vid den så kallade
Mattitornstävlingen.

Tankar om ändring av träningen

5.3 Ajatuksia harjoittelun muunteluun

Skjutningarna kan man variera hur mycket som
helst, som här har beskrivits. Träningarna kan
man lägga upp så att de motsvarar de egna jaktformerna.
• Höj hjärtfrekvensen med att efter varje
skott gå fram till tavlorna för att kontrollera
skottet- granska träffen och gå tillbaka till
skjutplatsen- ett nytt skott o.s.v. Under jakten
är i allmänhet pulsen något högre än normalt på det här sättet simulerar du då en äkta
jaktsituation
• Om det är möjligt, skjut på älgtavlan från ett
avstånd som du inte vet på förhand, försök att
uppskatta avståndet och skjut därefter enligt
det uppskattade avståndet. Vid toppfågeljakt
eller vid säljakt äruppskattningen av avståndet speciellt viktigt, på grund av att den

Att träningsskjuta på den rörliga älgen på älgskyttebanan är viktigt för
alla som skall delta i älgjakten.
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dödliga ytan på bytet är liten.

•

•
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•

Klipp ut en figur i wellpapp som motsvarar
konturerna av ett djur och träna skymningskott från t.ex. ett skjuttorn. Skymningen 		
gör det svårare att hitta den rätta träffpun-		
ten. Att placera det svarta korset i kikaren 		
på ett mörkt föremål är svårt och ofta skjuter
man då för lågt. Den egna uppfattningen 		
klarnar när man tränar på det här sättet.
Om du bara har en kort tid på dig att vistas 		
vid skjutbanan - skjut enbart några skott, 		
som du koncentrerar dig extra noga på. Sträva
till att med alla skott få en säker träff.
Byt skjutavstånd.

Klargör på förhand tillsammans med övervakaren på skjutbanan säkerhetsbestämmelserna, om
det är möjligt att skjuta på olika avstånd.

En skjutlave som man byggt vid älgbanan gör skyttet
omväxlande

Träna också skymningsskott på olika mål.

JAKTSKYTTE ABC 47

Kulgeväret

6. Kombinationsvapen

Valmet 412 vapenkombination

Med kombinationsvapen menar man i allmänhet
vapen som är byggda för att kunna brytas
och som kan ha både hagel och kulpipor.
Det finns också vapenkombinationer som i
låsfunktionen ger möjlighet till att byta ut
flera olika pipor. Samma vapen kan då vara ett
hagelgevär, ett kulgevär eller ett dubbelt kulgevär
(dubbelstudsare).

Här de traditionella
patronerna med kant (R)

Kombinationsvapnens kalibermöjligheter är
i princip de samma som vid enbart hagel eller
kulgevär. På grund av konstruktionen med
att vapnet kan brytas konstruerade man från
första början patroner med en så kallad R kant.
De här patronerna känner man igen med att
efter kalibermärkningen så kommer bokstaven
R. Patronutkastaren på vapnet fungerar
med sådana patroner tillförlitligt. Därför är
också dessa patroner med kant populära i
kombinationsvapen.
I kombinationsvapen finns det möjlighet till
tiotals olika pipval. Det lönar sig att noggrant
tänka efter, vilka kaliberkombinationer som

En lödd drillingpipa från 1970 talet.

Drilling.
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Fastsättningen, (montering) av kikaren

Ett kombinationsvapen med justerbar pipa med kula,
de undre piporna på bilden är en drilling med lödd pipa i
pipornas fästen.

lämpar sig allra bäst för dina egna jaktformer, för
kombinationsvapnen är i allmänhet rätt dyra.

Fästning av piporna
Att fästa piporna på ett kombinationsvapen kan
man förverkliga på olika sätt. Traditionellt är
piporna fastlödda vid varandra. Fördelen med
det här är dess säkerhet. Piporna är inte känsliga
för små stötar. Problem kan ändå förorsakas av
värmeutvidgningen på de olika piporna och på så
sätt förskjuta träffpunkten. På de här piporna kan
man inte heller justera träffbilden själv.
Ett annat sätt att fästa piporna på vapnet, är det
s.k. flytande sättet, fritt vibrerande och helt och
hållet justerbara pipkonstruktioner. Med de här
pipkonstruktionerna har man strävat till att undvika värmeutvidgningen. Om piporna är justerbara, får man dem då genom justeringar att gå i
samma träffpunkt. Det här har man nytta av t.ex.
vid jakt på vildsvin. Om du har fått hagelpiporna
att gå bra på 35-50 meter, kan du justera kulpipan
att gå bra på 100 meter så, att riktpunkten fortfarande är den samma.
Ändringen av träffpunkten beroende på värmeutvidgning kräver en annan inställning vid inskjutningen. Träffbildens storlek kan då vara något
större än då man skjuter med ett bultlåsgevär.

Med en kombination av hagel och kula är det ofta
på låset en kilformad skena, där man kan fästa kikarens fötter. På drillingen är kikarfästet
traditionellt förverkligad med hake eller med ett
vändbart fäste. Förutom det här finns det på de
modernaste kombinationsvapnen olika kikarfastsättningssystem, som är speciella just för
det vapnet. Ett kvalitativt fästsystem för kikaren
garanterar kikarens inställning, fast man tar lös
den och fäster den på nytt, hur många gånger som
helst.

6.1 Olika typer av kombinationsvapen
Hagel och kulkombination
På hagelkul och kombinationsvapnen
är hagelpipan oftast den övre pipan
och kulpipan den undre. På äldre
vapen var piporna fastlödda vid
varandra. Numera tillverkar man
kulpiporna ofta så, att det skall gå att
justera dem. Vapnen kan ha en eller
två avtryckare.

Drilling
Drillingen har i allmänhet
två hagelgevärspipor bredvid
varandra och under dem en
kulpipa. Drillingens pipor är
i allmänhet fastlödda, men
vissa tillverkare har också
vapen med så kallade flytande
kulpipor och till och med ställbara kulpipor. En
drilling lämpar sig som hagel kul kombination
bra vi fågeljakter och t.ex. vid drevjakt på rådjur.

Dubbelstudsare

Ett traditionellt fäste på en drilling med ett hak-kikarfäste.

Fördelen med en dubbelstudsare är snabbheten
med det andra skottet. Två kulpipor är endera
”side by side” eller ovanpå varandra. Vid de pipor
som är side by side är piporna i allmänhet fastlödda vid varandra. Vid vapen
med piporna ovanpå varandra hittar
man också pipor som kan justeras.
Vapnen kan ha en eller två avtryckare. På grund av att det andra skottet
kan avlossas snabbt är vapnet mycket
lämpligt vid jakter på farligt storvilt.
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Ett kombinationsvapen är en kompromiss vid olika jaktsituationer. Med kombinationen hagelkulgevär eller med en drilling kan man snabbt skjuta
på ett rörligt vilt som med ett hagelgevär utan att
sikta. Ibland kan behovet igen vara att skjuta med
kulpipan och med kikare när man skjuter på ett
längre avstånd. En kikare med snabbfäste är vid
en sådan situation det bästa alternativet.

Kulgeväret

6.2 Inskjutningen av kombivapnen
lman skall skjuta in ett ”kombivapen” bör man
reservera tillräckligt med tid. Förändringen av
träffpunkten på grund av värmeutvidgningen är
sällan ett problem under jakt, men inställningen
kan förändras och på så sätt förorsaka störningar.
Värmeutvidgningen beror på att vapnets pipor är
fästa vid varandra och kan bero på arbetets kvalitet på det enskilda vapnet. När man skjuter in
vapnet, måste man skjuta flera skott efter varandra. Ju mera vapnet värms, desto mera förändras
inställningen.
Det är inte ovanligt, att redan ett snabbt andra
skjutet skott med kulpipan kan förändra
träffbilden med flera centimeter. Oftast förändrar
sig träffbilden uppåt. Det lönar sig då att låta
vapnet svalna 10-15 minuter före följande skott.
Utetemperaturen påverkar också hur fort vapnet
svalnar. Det är bäst att skjuta in vapnet vid svalt
väder.
I vissa kombivapen kan det vara en
hagelgevärstypisk avfyrningsmekanism som
man då bör bekanta sig väl med på förhand.
Före den egenliga inskjutningen kan du
”grovjustera” kombivapnet genom att se genom
piporna (se sid. 34) ta lös piporna och sätta dem på
en sandsäck eller spänna fast dem i en skjutbänk.
OBS! Ladda kombivapnets alla pipor när du
justerar det, lägg också hagelpatronerna i vapnet,
fast du skulle skjuta enbart med kulpiporna. Små
saker kan också påverka vapnets träffbild.
När man skjuter in ett kombivapen är det bra
att på skjutplatsen lägga upp fyra olika tavlor.
Numrera tavlorna från 1-4. Skjut ett skott i tur
och ordning på de olika tavlorna. På det här sättet
kan du följa värmeutvidgningens påverkan på
träffbilden. Du kan börja inskjutningen med
att skjuta ett skott utanför tavlan, efter det här
skjuter du i tavlan, kontrollera träffbilden och
justera kikaren (se sid 52). Förflytta dig tillbaka
till skjutplatsen och skjut ett nytt skott. På det här

sättet framskrider du stegvis och slutligen borde
vapnet börja gå bra. Efter det här kan du t.ex.
skjuta fyra skott i snabb takt.
När du skjuter på tavlorna 1-4 i tur och ordning
kan du på tavlorna se, hur värmen har påverkat
träffbilden. Om de två första skotten är nära den
uppsatta träffpunkten kan du vara nöjd. Med en
fyra skotts test får du samtidigt veta om du skulle
klara skjutprovet med geväret. (fyra skott på 90
sekunder för älgprovets tavla med 23 centimeter
och för björnprovet med 18 centimeter).

Inskjutningen av en dubbelstudsare och drilling
Rikta också in kombinationsvapnet på fyra olika
tavlor för att klargöra förändringarna av träffpunkten då vapnet blir varmt. Påbörja inskjutningen med att skjuta enskilda skott, för att
samtidigt också justera kikaren (siktet) (se sidan
52). Skjut grundinskjutningen med den pipa
som du först avfyrar (vid ”side by side” pipor i
allmänhet den högra och med piporna ovanpå
varandra den undre) När du har fått vapnet att gå
bra, skjut snabba skott efter varandra. Dubbelstudsarens ide är det snabba andra skottet den
här träffen borde då också vara nära det första
skottet. Dubbelstudsarna är i allmänhet inskjutna i fabriken med en speciell patron. Pipornas
träffpunkt är således den samma om du använder
samma patroner. Patronernas uppgifter följer
oftast med vapnets provskjutningskort. Från
provskjutningskortet framgår också spridningen
mellan piporna.

1.

3.

2.

4.

Fyra skott i snabb takt skjutet, här framgår
värmeutvidgningens förändring av
träffpunkten uppåt.

50 JAKTSKYTTE ABC

riktar du in kulpipan på ett längre avstånd, endast
genom att justera pipan. Att skjuta in vapnet så
här är något jobbigare, men efter det här har du
ett vapen, som du kan skjuta med hagelpipan på
ett kortare avstånd och med kulpipan på längre
avstånd och genom att använda samma kikare.

Skjut också fyra skott med dubbelstudsaren och
pröva om du med den klarar älg eller björnprovet.

Om du inte har fått ditt kombivapen att gå som du
kräver, gå igenom följande punkter.

Kul och hagelpipans förhållande till varandra

•

Det kan uppstå situationer, när du kan bli tvungen att skjuta med hagelpipan och då använda
vapnets kikare eller rödpunktsikte. Därför lönar
det sig att undersöka, hur hagelpipan går i förhållande till kulpipan.

•

När du har fått kulpipan inriktad, fortsätt då med
att skjuta med hagelpipan (som beskrivs i stycket
med hagelgeväret på hageltavlan). Rita på ett
papper eller på wellpapp en siktpunkt och skjut
med hagelpipan från 35 meters avstånd genom att
använda kikaren eller rödpunktsiktet. Om du vid
jakt använder s.k. riktsikten, pröva då också att
skjuta med det. Det optimala skulle vara, att man
med hagelpipan skulle träffa riktpunkten. Pröva
också att skjuta på kortare avstånd.
Om ditt kombivapens pipor kan justeras, kan du
först rikta in hagelpipan på 35 meter. Efter det här

Problem med piporna

•
•
•
•
•
•

Lät du piporna svalna tillräckligt mellan
skotten
Om ditt vapen har lödda pipor, är lödningarna
intakta
Om ditt vapen har justerbara pipor, är fästena
ordentligt åtdragna?
Är kikaren och kikarfästena i ordning?
Behärskar du vapnets avfyrning?
Pröva olika patronmärken, med olika tyngder
på kulan
Kräver du en likadan precision med dit kombi
gevär som med ett bygellåsgevär?
Vissa vapen är noggranna med hur de stöd un
der inskjutningen, sträva till att hålla i vapnet
på samma ställe som om du skulle skjuta i 		
skogen.

När du har gått igenom den här listan och problemen ändå kvarstår, återstår inget annat än att,
söka hjälp hos en vapensmed.
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Om dubbelstudsarens pipor kan justeras, skjut
först två skott i samma tavla. Kontrollera träffarna och justera piporna (beskrivningen hittar
du i vapnets bruksanvisning), skjut på nytt två
skott. På det här sättet framskrider du tills du har
fått piporna att gå i samma träffpunkt. Efter det
här, justera kikaren och försäkra dig om den rätta
inställningen genom att skjuta ännu ett skott.

Kulgeväret

7. Riktmedel
Utvecklingen av olika riktmedel har under de
senaste 10-20-30 åren varit enorm. Elektroniken
har kommit allt starkare med i bilden i de optiska
riktmedlen. Upplysta kors och rödpunktsikten
är bekanta för många jägare. Ju flera olika sikten
som är i användning, ju bättre borde man bekanta
sig med dem och deras egenskaper.

7.1 Öppet sikte
De öppna siktena har småningom fått ge vika för
de optiska siktena, trots det är de i all sin enkelhet ännu ett beaktansvärt alternativ. T.ex. vid jakt
på farliga villebråd fungerar det öppna siktet då
andra sikten sviker. En grundlig jägare skjuter in
det öppna siktet på korta avstånd (t.ex. på 50 meter), fast han också använder optiska riktmedel
med sitt vapen. Det finns många olika modeller
av öppna sikten och numera hittar man också s.k.
upplysta fibersikten.

På bilden ett modernt öppet sikte. Bilden visar hur det öppna siktet
kräver en skärpning på tre punkter.

Fördelar

Nackdelar

träffbilden uppåt, flyttar man således baksiktet
uppåt, här fungerar också fram siktet tvärtom.

+ funktionssäkra,
Ingen elektronik
+ snö eller regn
användningen
påverkar inte

Ögat måste skärpas samtidigt på tre punkter:
på siktskåran, siktknoppen och på måletNär synen blir sämre blir också

7.2 Kikarsikten

av det öppna siktet allt svårare.

Inställningen av det öppna siktet
Tumregel när man ställer in ett öppet sikte är att
få” siktskåran (baksiktet) i den riktnig som man
vill”. Om man vill flytta siktpunkten till höger,
skall baksiktet flyttas till höger. Om man ändrar
framsiktet eller siktknoppen reagerar vapnet
tvärtom. Det som framförs här stämmer också in
när man justerar höjdläget. Om man vill justera

Kikarsikten är i dag de mest använda på
jaktvapen. Kikarsiktets fördelar är, att skytten
ser hårkorset och målet samtidigt lika skarpt. På
det här sättet slipper man att skärpa ögat på tre
punkter som med det öppna siktet. På grund av
kikarsiktets förstoring blir målet större, vilket
ger möjligheter till bättre riktade skott. Den
främre linsen ger ljusstyrka och skytten ser målet
”ljusare” än med blotta ögat, det här är en stor
fördel vid jakt i skymning.

Kikarsikte
okulaaret

okularets justering

Förstoringsjustering
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höjdjustering

Sidojustering

framlinsen

Kikarsiktenas egenskaper
När man talar om kikarsiktens egenskaper, stöter
man på nummerserier, som kort framkommer
här:
8 x 56 Fast kikare
• Den första siffran uppger hur stor förstoringen är, eller hur många gånger målet förstoras
i kikaren.
• Den andra siffran uppger framlinsens diameter i millimeter
• Fast, betyder att förstoringen inte kan ändras.
3-9x40 Variabel, eller med inställbar förstoring
• Siffrorna 3-9 uppger att förstoringen kan
varieras från 3 till 9 gånger
• Siffran 40 uppger framlinsens diameter i
millimeter
Efter de här nummerserierna kan man ännu få se
olika sifferkombinationer, där man uppger olika
tilläggsegenskaper t.ex. IR (illuminated reticle,
ett upplyst kors). När det gäller kikarsikten är
utbudet så stort att, när man skall skaffa en ny kikare lönar det sig att vända sig till en specialaffär.

Olika typer av riktmedel i kikaren

mycket grundligt, för att undvika att en onödig
förvirring och problem i siktbilden.
Ett upplyst hårkors är ett bra alternativ vid skymningsjakt. Under dagsjakt kan man använda de
normala svarta hårkorsen och när det skymmer
knäpper man på det lilla upplysta hårkorset eller
punkten. När man skjuter vid skymningsjakt är
det svårt att se det svarta hårkorset på den mörka
silhuetten av målet. Människans öga för därför”
korset” lätt för lågt och skottet kan gå förbi under
målet och i värsta fall skada det påskjutna djurets
framben. Med ett upplyst kors finns inte det här
problemet, utan den röda punkten är lätt att ställa
in korset rätt. I de bättre modellerna kan man
också använda den röda punkten också vid jakt
under dagen. De upplysta korsen fungerar ofta
med batterier och ljusstyrkan på punkten kan
också regleras.

Siktfältet
Med kikarsikten vars minsta förstoring är 1, kan
man bra skjuta med båda ögonen öppna och då är
siktfältet stort. Samma egenskap har också ett
rödpunktsikte utan förstoring. När förstoringen
ökar över 1, börjar man skjuta med det ena ögat
slutet och på det sättet bildas siktfältet endast
den bild som man ser genom kikarsiktet. Ju större
förstoring som man använder, desto mindre blir
siktfältet. Om siktfältet är litet, kan det förorsaka
problem med att hitta målet. Som exempel att se
en älg på tio meters avstånd med kikarsiktet, vars
förstoring är 4, ser man sannolikt inget annat än
älgens päls. Om älgen dessutom rör sig blir det då
svårt att skjuta ett lungskott.

När man väljer kikare lönar det sig att bekanta sig
med olika hårkorsalternativ. Samma kikarsikte
kan fås med olika alternativ. Om du jagar småvilt, där målet är litet, kan ett tunt hårkors vara
ett alternativ. Under jakt kan man också använda
så kallade mil-dot kors, där det finns punkter
eller mellansträck som man kan använda för att
uppskatta sträckan till målet och ta ut vind, höjdeller det rörliga målets förhåll. Att använda dessa
hårkors kräver att man bekantar sig med dem
Ett normalt hårkors
I skymning

Ett upplyst hårkors
i skymning
Olika hårkors

1

4

upplyst 4

duplex

upplyst duplex
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Kikarsiktet är ett invecklat optiskt instrument,
som fungerar enligt linsernas slipning och yta,
den mekaniska hållbarheten och av vilket material den är tillverkad. Själva tillverkningen bör
också vara högklassig. Därför berättar prislappen
vilken klass på kvalitet kikaren som du tänker
skaffa har.

Kulgeväret

Kikarens avstånd till ögat
Med ögonavstånd avser man det optimala avståndet från ögat till okularet(linsen). När man
vid skjutställningen ser genom kikaren, borde
bilden vara klar i kanterna och lika stor som i hela
linsen. Ögats avstånd varierar mellan olika kikare. När man skjuter med ett vapen med en kraftig
rekyl är det bra, om ögats avstånd till linsen är
tillräckligt långt, helst kring tio centimeter. När
man skjuter snabbt eller med en dålig skjutställning kan en kikare med ett allt för kort avstånd
från linsen till ögat träffa ögonbrynen av rekylen.
Det här kan igen förutom skadan på ögonbrynen
också förorsaka en så kallad rekylskräck.

Utgångspupillen eller avgångspupill
En stor framlins fångar upp ljuset bättre än en
liten. I kikarna nu för tiden har man i allmänhet
som största diameter på framlinsen 56 millimeter. Det här är ljusstyrkans optimala storlek. En
stor förstoring fångar igen upp ljuset i en relativt
liten punkt. De fördelar som en förstoring ger i
dåligt ljus, är begränsad och en över åtta gångers
förstoring hjälper i allmänhet inte.
Med en kvalitetstillverkad 6x42- kikare kan du i
skymning se betydligt bättre och längre än med
en billigtillverkad 8x56- kikare, fast den senaste
kikarens teoretiska värden är bättre.

Parallaxfel
Parallaxen är från de olika hörnen genom kikaren
sett den bild som siktsträckans hörnskillnader
ger. Parallaxfel uppstår, om kikarens hårkors inte

är i träffläge, eller med andra ord, med parallaxfel i kikaren flyttas träffläget. Kikartillverkare
uppger ofta att, i kikaren är parallaxen justerad
felfritt till 100 meter eller 100 yard (ca 90 meter)
I vanliga jaktsituationer klarar man sig ypperligt med en sådan kikare. Om man skall skjuta på
småvilt på långa avstånd börjar ett parallaxfel
redan att ha betydelse för träffen. I vissa kikarmodeller finns också parallaxfel angivet för olika
avstånd.
Kikarens optiska kvalitet påverkar också parallaxfelet. Med följande råd kan du granska den
egna kikarens parallaxfel på olika avstånd.

•
•
•

När man siktar försöker man automatiskt koncentrera ögat i mitten på linsen då blir i praktiken
parallaxfelet inte så märkbart som man kan tro,
enligt de nyss beskrivna felen.
Deviationsfel betyder att träffpunkten förändras
när förstoringen förändras. Då vapnet är fäst i
skjutbänken, kan du samtidigt kontrollera deviationsfelet. Det här är ett fel som förekommer
endast i variabla kikare då hårkorset inte sitter
exakt i mitten av tuben, som i amerikanska kikarmodellkonstruktioner. Kikarens deviationsfel
kan du undersöka på följande sätt:

•
Försäkra dig om rätt avstånd till ögat

•
•

•
7–9 cm

Fäst ditt vapen stadigt t.ex. i en skjutbänk eller stadigt så att kikarens hårkors är i mitten
på måltavlan på 100 meters avstånd.
Flytta ögat till kanten på linsen. Om hårkorset
inte mera är i mitten har kikaren ett parallaxfel.
Parallaxfelen varierar på olika avstånd. Genom att flytta tavlan till olika avstånd kan du
undersöka felens storlek.

Om justeringsområdet i kikaren är t.ex. i
storleksorningen 3-12, skruva då förstoringen
till 3.
Fäst vapnet stadigt i ett skruvstäd eller skjutbänk så, att kikarsiktets hårkors på etthundra
meter är i mitten på måltavlan.
Efter det här, förändra förstoringen på kikaren, kontrollera nu om hårkorset har förflyttat sig. När
förstoringen är på 12,
borde hårkorset fortfarande vara i mitten av
måltavlan. Om så inte är, har kikaren 		
ett deviationsfel.
De största deviationsfelen förekommer i
allmänhet vid de minsta och största förstoringarna.

Om du vanligen använder din kikare på
förstoringen 12, skjut in vapnet på samma
förstoring. Då påverkas inte deviationsfelet
märkbart, annat än när du skjuter med en mindre
förstoring.
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Skärpning av siktbilden (fokuseringen)

7.3 Förändring av träffpunkten
Träffpunkten kan justeras i lodrätt och vågrätt
läge med hjälp av kikarsiktets justeringsskruvar.
Justeringsskruvarnas märkningar och deras
förändring av träffpunkten varierar beroende
på tillverkaren. I det följande beskriver vi här
de vanligaste märkningarna och deras effekt på
träffbilden.

Höjd och sidläges märkningarna
Höjdjusteringen sker genom att skruva på
justeringsskruven som är belägen ovanpå
kikaren, Justeringsskruven finns under
skyddslocket. Vid justeringsskruvens skiva finns
i allmänhet en pil och bokstäverna U, Up eller H
(hoch). När man skruvar på justeringsskruven i
pilens riktning, förskjuts träffpunkten uppåt.
Justeringar i sidled sker genom att skruva på
kikarens justeringsskruv som befinner sig på
sidan av kikaren. På sidjusteringsskruven finns
i allmänhet en pil och bokstaven R eller ordet
(right, eller rechts). Om man justerar skruven i

Effekten av justeringarna
Kikarsiktenas justeringsskruvar kan fungera
steglöst vid justeringen eller förverkligas med
klickar (click, click). Med klickar fungerande
justeringar är det allmännaste och klaraste. I
kikarsiktets justeringsskiva finns i allmänhet
utmärkt, hur mycket en click förändrar
träffpunkten.
De europeiska tillverkarna använder för oss
finländare ett klart system eller: 1 click betyder 1
cm/på 100 meter. Träffpunkten flyttar sig alltså
en centimeter med en click då skottet skjuts på ett
avstånd av 100 meter.
Amerikanska och asiatiska tillverkare använder
sig av tum och yard. Kikarsiktet kan vara märkt
med 1 click = ¼”/100 yds, en click flyttar alltså
träffpunkten ¼” tum (6,35 mm) skjutet från 100
yard (91 meter). Detta omräknat till 100 meter blir
då 1 click 7 mm på 100 meter.
På vissa kikarsiktens justeringsskruv finns
märkningen MOA eller MIN (minute of angle n. 29
mm/100 m)
1/8 MOA:as märkning betyder att 1 click= 3,5
mm/100 m
¼ MOA: as märkning betyder att 1 click= 7
mm/100 m
½ MOA: as märkning betyder att 1 click= 14
mm/100 m
Om du skjuter in geväret på något annat avstånd
förflyttas träffpunkten enligt följande:

Skjutavstånd en europeisk kikares förändring per click en amerikansk kikares förändring per click
50 m
75 m
100 m
150 m
200 m

5 mm
7,5 mm
10 mm
15 mm
20 mm

3,5 mm
5,5 mm
7 mm
10,5 mm
14 mm

Olika justerings skruvar.
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Kikarsiktets bild och hårkorsets bild skärps i
skyttens öga genom att med ögat söka sig fram
till skärpa i linsen. I vissa kikarsikten finns
så kallade snabbinställningar och i andra är
skärpan låst i ett visst läge. I alla kikare finns
inte justeringsmöjligheter. Den här så kallade
diopterjusteringen vrider man med eller motsols
tills bilden och hårkorset är skarpt. Justeringen
motsvarar en glasögonjustering, beroende på
skyttens ögons plus eller minus värden. Om
diopterns justering räcker, kan en som använder
glasögon också skjuta utan glasögon. Det här
är ändå inte att rekommendera under jakt, på
grund av att om man fungerar så här, är synen
förbättrad endast när man använder kikarsiktet.
När man undersöker omgivningen eller målet
utan kikare behövs ju glasögonen.

pilens riktning förflyttar sig träffpunkten till
höger. Märkningen kan också bestå av bokstaven
L (left eller links). Om så är, skruvar man på
justeringsskruven i pilens riktning och då
förskjuts träffpunkten till vänster.

Objektivet

Kulgeväret

Okularet(linsen)
Rödpunktens justering Höjdjustering
batteriutrymme
							Framlinsen 		

Sidojustering

Då hårkorset fastnat och kontrollen av exaktheten.
Om kikaren inte har justerats på en lång tid kan
hårkorset så att säga fastna på stället. För att
förhindra det här kan man då och då skruva på
höjdjusteringen 10 clickar till höger och 10 clickar
till vänster. Därefter en likadan manöver på
sidojusteringsskruven 10 klickar till höger och
10 clickar till vänster. Hårkorset borde nu vara
som vid utgångsläget. Det är bra att provskjuta
vapnet efter det här, för att försäkra sig om att
träffpunkten inte har förflyttats.

7.4 Rödpunktsiktet
Rödpunktsiktet är planerat för skytte på rörliga
mål och inte på allt för långa avstånd, maximalt
på 100 meter. På rödpunktsiktet ersätter den röda
punkten hårkorset. Ögat uppfattar i allmänhet
lätt den röda punkten och därför lämpar sig siktet
bra i tätbevuxen terräng.
Den röda punkten uppger man i MOA (minut
of angle= n. 30 mm/100 m), se noggrannare på
sidan 52). Ju större MOA tal, desto mera täcker det
målet. Storleken på den röda punkten varierar
beroende på tillverkare och på olika rödpunktsikten från 2 till 16 MOA. Punktens storlek väljer
man enligt de krav som man ställer för sina egna
jakter. För ett jaktgevär är den röda punktens
storlek lämplig om den är mellan 2-5 MOA. I ett
hagelgevär kan punkten vara större, på grund av
att skjutavstånden är kortare. I vissa modeller är
punktens storlek reglerbar.

I tabellen här under kan du se, hur mycket den röda punkten
täcker målet i centimeter på olika avstånd.

			
		

MOA		 25 m 		 50 m 		 100 m
2		
1,5 		
3		 6
3,5		 2,5		
5
10,5
4		3		6		
12
5		3,75		 7,5		15
7		 5		10,5		21

Rödpunktsiktena har i allmänhet inte någon förstoring och meningen är att man skall skjuta med
båda ögonen öppna. När man skjuter med båda
ögonen öppna förblir synfältet stort och man behöver inte söka efter målet ens vid skott på korta
avstånd. Ögats avstånd till siktet har inte heller
någon betydelse. Med hjälp av linserna i siktet
har man lyckats avhjälpa parallaxfelet vid skott
på korta avstånd. Därför behöver man inte heller
koncentrera sig på att ögat skall vara i mitten
av linsen. De här egenskaperna gör att siktbilden hittas lätt och tack vare det, kan skotten bli
snabba.
Jägare med skällande hundar föredrar rödpunktsiktet. När hunden rör sig runt älgen kan, man
när man har båda ögonen öppna lätt se hundens
rörelser och välja ett tryggt skottögonblick.
Rödpunktsiktets fördelar i förhållande till ett
öppet sikte är, att en observationspunkt blir borta
vid skottet. Med det öppna siktet måste man ha
kontroll på det främre siktet, det bakre siktet och
målet. När man använder rödpunktsiktet räcker
det med att ögat koncentreras på siktet och på
målet. Det här kan vara till fördel när jägarna
börjar få så kallad försvagad åldersyn. Också de
som har ett dominansfel på fel öga (se sid. 10) kan
få hjälp med problemet, på grund av att man också kan fästa ett rödpunktsikte på ett hagelgevär.

Fastsättningen (monteringen) av rödpunktsikte
Beroende på olika modeller av rödpunktsiktet så
finns det olika sätt att fästa det på vapnet. När
man fäster rörmodellen som kikare, kan en del
sättas direkt på picatinny-eller Weaver- skenan,
vissa modeller har helt egna monteringsgsfötter.
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Rödpunktsikten finns i olika storlekar, bekanta dig med de olika modellerna och välj det som lämpar sig bäst för dina ändamål.

När du köper en ny kikare kom ihåg att klargöra
olika möjligheter och monterings och fästmetoder kikarfötter för ditt vapen.

Urvalet av olika rödpunktsikten
Det finns ett brett urval av olika rödpunktsikten.
Batterierna i de nuvarande modellerna håller
till och med i flera år. Punktens klarhet kan man
reglera endera manuellt eller att den reglerar
sig själv i olika ljusförhållanden. Det finns
modeller allt från det traditionella rörsiktet till
små hologramsikten. Det finns också att fås
mellanting mellan kikarsikte och rödpunktsikte.
Prisskillnaden är stor, men med bra optik får man
kvalitet och hållbarhet.

Fördelar

Nackdelar

+ Ett vitt synfällt
+ Lätt att hitta siktbilden, det går
snabbt att skjuta
		
+ Inga skilda linsjusteringar 		
+ Parallaxfel fri
				

- batterierna kan ta slut

Justeringen av ett rödpunktsikte
Justeringen av ett rödpunktsikte sker i princip
på samma sätt som med ett kikarsikte (mera om
justeringen av sikten på sid. 52), men det finns
också skillnader. I vissa modeller sker justeringen
med en liten skruvmejsel, i andra igen med en
sexkantnyckel. Noggrannare beskrivningar
för justeringar finns som regel i kikarens
bruksanvisning.

- lämpar sig inte på
längre avstånd
- snö kan täcka 		
siktbilden

Rödpunktsiktets synfält är i princip oändligt på grund av att
man kan skjuta med båda ögonen öppna.

Ett halvautomatvapen med ett rödpunktsikte
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7.5 Glasögon och skytte
Om man måste använda glasögon kan det ställa
till problem för jägaren. Redan ett regn kan göra
skyttet omöjligt.
Glasögonen är inte planerade för skytte. Linsen
är i allmänhet för liten. Vid skytte förändras
huvudets läge något och glasögon med små linser
och bågar kan därför också täcka siktbilden.
Därför är det bra att använda glasögon med
stora linser vid skytte. När man skaffar sig
nya glasögon kan man också ta det här i
beaktande och till och med att pröva hur de sitter
tillsammans med vapnet.
Progressiva eller glasögon med dubbla linser
förorsakar också problem för skytten. När
huvudets ställning ändras kan ögat följa med
i förhållande till glasögonens linser och följa
med de olika styrkorna i glasögonen. På det
här sättet kan siktbilden förändras. När man
använder kikarsikte kan också parallaxfel
uppstå. Det skulle vara bra för de som använder
glasögon att kunna skaffa sig ett par extra
glasögon att använda vid jakt och skytteträning.
Ett bra alternativ för glasögon är kontaktlinser.
Kontaktlinser immar inte och de störs inte heller
av regn.

Glasögon förorsakar otvivelaktigt vissa problem för jägare.
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7.6 Tähtäimen kiinnitys

En jägare som använder glasögon kan också lägga märke till bågarnas
storlek. Det vore bra att kunna konsultera en optiker som förstår sig på
skytte.

Kikarfötternas ringar

kikarfötterna och skruvarna

Kulgeväret

jalustat

De nedre pilarna på båda sidorna är kikarfötternas fästskruvar

Siktenas fastsättning (montering)
Fastsättning eller montage av kikare och
rödpunktsikte på vapnen kan göras på många
sätt. Framför allt bör fästet vara av bra kvalitet
och hållbart.
Fastsättningsanordningarna borde vara av
rätt storlek i förhållande till kikarens ramrör.
Diametern på kikarnas ramrör är i allmänhet
en tum (25,4 mm) eller 30 mm. Kikarsiktet
borde dessutom placeras så lågt som möjligt. I
synnerhet kikare med en stor främre lins höjer
sig i förhållande till ögat ofta för högt. Då får man
inte något kindstöd då man skjuter. Vapnets kolv
måste då höjas med en ”kolvkam”, eller på något
annat sätt.
Ögats avstånd till kikaren bör vara det rätta
när man lyfter vapnet till kinden. Bilden bör då
synas helt i hela linsen så, att huvudets ställning
inte mera behöver ändras. Före den slutgiltiga

monteringen av kikaren bör man ännu granska
ögonavståndet för att försäkra sig om att det är
rätt.
Om du med ditt vapen skjuter med ett öppet
sikte eller om du har ett kombivapen, ett hagel,
kul eller en drilling, är ett så kallat snabbfäste
för kikaren en bra lösning. Bra snabbfötter är
dyra, men för kvalitet lönar det sig att betala.
Snabbfötterna är också ett bra alternativ,
om du i ditt vapen använder flera än ett sikte
(t.ex. rödpunktsiktet på dagen och kikaren på
kvällen). Ett kvalitativt snabbfäste flyttar inte
träffpunkten, fast man byter kikare så ofta som
det behövs.
Om du är osäker, hur kikaren skall monteras, för
vapnet till en vapensmed.

Snabbfötterna är ett bra alternativ, när man använder flera kikare till ett vapen
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8. Eftersök på ett skadskjutet vilt
Eftersök vid en skadskjutning förändrar
skytteoms-tändigheterna under jakt. Redan i
lagen anger man att, ett skadat djurs lidande
skall avslutas så fort som möjligt. När man tränar
skytte kan man också förbereda sig på eftersök
och avlivning efter en skadskjutning.

friska djur.

OBS ! Eftersöket börjar först när man är säker på
att det
är fråga omriista
en skadskjutning.
8.1
Haavoittunut
ja laki

+
		
		

Skadat vilt och lagen

Hagelgeväret, ”slug och bränneke”

Utan hinder av vad som sägs får ett djur som befinner
sig i ett gryt, fälla eller annars i liknande förhållanden
samt ett sårat eller skadat djur skjutas med ett för
ändamålet lämpligt vapen.

+
		
		
		

Den här paragrafen i jaktförordningen betyder
i prak-tiken, att vid eftersök på ett skadat vilt
kan man också använda andra vapen än det som
tidigare är bestämt i jaktförordningen. I vissa
skadskjutningssituationer kan det vara till fördel
att använda patroner laddade med grova hagel,
eller med så kallade ”slug eller bränneke” kulor
fast det är förbjudet att använda dem vid jakt på

Hagelgeväret och grova hagel

Fördelar och nackdelar med vapen som man kan
använda vid eftersök på ett skadskjutet vilt:

Geväret

+
		
		
		
		
		
		

Bra effekt, träffsäkert på långa och korta 		
avstånd. En risk för att vissa patroners or
kan splittras vid skott i tät terräng

En stor och tung kula som inte splittras. 		
Stoppar upp viltet effektivt och orsakar en
stor sårkanal. En mindre träffsäkerhet och
bristande effekt av kulan vid långa avstånd.

En bra uppstannande effekt av viltet på korta
avstånd. Förlåter ett litet siktfel hos skytten i
förhållande till ”slug och bränneke”
Det effektiva skjutavståndet är mycket kort,
genomträngningsförmågan är också god på
avstånd under 10 meter, men då kan man 		
också använda Slug eller Bränneke patroner.

En stor kula på slutstycket försnabbar laddningsrörelsen.
Kulan kan Du göra själv t.ex. av en gummiboll som Du borrar ett lämpligt trångt hål i. Träna laddningen utan att sänka kolven.
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8.1 Snabb skytteteknik

Vid en skadskjutning ökar stressmomentet och
jägaren bör därför sträva till att hålla huvudet
kallt så, att säkerheten inte äventyras. Ha uppsikt
över bakgrunden – var absolut säker på, att andra
jägare inte befinner sig i skjutriktningen. Om det
under situationen finns hundar med, försäkra dig
om att de inte befinner sig i skottlinjen.
			

Avlivningen av ett farligt vilt
När det gäller björn och vildsvin är det fråga om
eftersök på ett skadskjutet farligt vilt. En anfallande skadad björn eller ett vildsvin är livsfarlig vid
ett anfall på en människa. Den direkta uppstannade träffpunkten vid ett anfall är då hjärnan. Om
du känner en minsta osäkerhet på din skjutskicklighet eller stresstålighet, är det skäl att inte delta i
eftersöket på ett farligt skadskjutet vilt.

Det lönar sig att träna snabba skott.
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Vid en skadskjutning strävar viltet ofta till att
gömma sig, om flykten har blivit omöjlig. Skottsituationerna kan därför uppstå snabbt och tiden
för avfyrningsbeslutet blir obefintlig. I sådana
situationer är det bra att behärska en snabb skjutteknik.
• Vapnet skall vara skjutklart, kolven mot
axeln, pipan i höjd med målet och endast
huvudets ställning är sådan att terrängen är
under uppsikt.
• När skottögonblicket uppstår, lyft kolven något, tryck kinden mot kolven i en klar skjutställning.
• När skottet har gått bör man sträva till, att
omedelbart ladda om utan att sänka kolven.
• Samma teknik gäller för skott med hagelgeväret och kulgeväret.

Ha uppsikt över bakgrunden

Eftersök vid en skadskjutning

8.2 Eftersöksträning
Skjutavstånden är vid eftersök oftast korta.
Därför är det skäl att träna skytte också på korta
avstånd. Vid träningen bör man koncentrera
sig på träffsäkerhet och snabbhet. Vid normala
jaktsituationer är huvud och nackskott inte
befogade, men vid eftersök på ett skadskjutet vilt
kan man bli tvungen att ty sig till ett sådant skott.
Vid dessa skott bör man komma ihåg några saker:

Banor med anfallande björnar har på senare
tid kommit med i bilden på olika håll i
Finland. Med träningen på ett rörligt mål
förkovrar man snabbskottstekniken. En sådan
bana kan man också själv tillverka, t.ex. på
föreningens skjutbana. Beskrivningar finns på
Jägarförbundets hemsida.

• Om du använder ett kikarsikte, går skottet

•

•
•
•

som skjuts på ett kort avstånd några
centimeter under siktpunkten. Hur mycket
beror på hur högt kikaren är monterad. I
allmänhet stiger kulan till siktlinjen 		
först vid ca 30 meter.
Kom ihåg att ställa in kikarens förstoring på
den minsta förstoringen, om det är möjligt
använd ett vapen med ett öppet sikte eller ett
rödpunktsikte. Öva skytte på korta avstånd
genom att placera tavlorna på 10, 20, och 30
meters avstånd.
Ladda vapnet och skjut med snabbteknik först
på 30 meter
Skjut med samma teknik, utan att sänka
kolven på 20 meter
Igen en snabb laddning av vapnet och ett nytt
skott på 10 meter.

Observera hunden vid eftersök på ett skadskjutet vildsvin, en snabb hund
är på ett ögonblick tillbaka i skottlinjen.
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SRVA-verksamheten
På finska Suurriistavirka-apu (SRVA) är en av
jaktföreningarnas upprätthållande organisation,
som ger polisen tjänstehjälp vid konflikter med
stora rovdjur. Eftersökshjälpen avviker från den
normala jakten i jaktföreningen. Bekanta dig med
SRVA-verksamheten på www.riista.fi/suurriista

En tavla med en anfallande björn kan man bygga vid den egna
skjutbanan

Anatomitavlan på björnen

Med björnklockan kan man studera ytan på träffpunkten vid
olika vinklar, kom ändå ihåg att en anfallande björn stoppas endast med
ett skott i hjärnan.
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9. Jägarförbunds tävlingsgrenar

Tävlingar

Jaktskyttegrenarna är planerade för jägare
En god skjutskicklighet är en av grunderna
för jägaren. Jaktskyttegrenarna är enkom
planerade så, att de skall vara en träning för
de krav som ställs vid jakten med jaktvapen.
Jaktskyttegrenarna lämpar sig för alla åldrar, på
grund av att under tävlingarna har man skilda
klasser för kvinnor och män och för unga och
gamla.
Tusentals finländare har jaktskytte som hobby.
Jaktskyttegrenarnas regler kan beställas från
Jägarförbundets butik Eräkontti.
www.erakontti.fi

9.1 Hagelgevärs grenar
Jakthagelgevär
Jakthagelgevärsskyttet sker på en
hagelgevärsbana, där det finns två kastartorn
(högt och lågt) och åtta skjutplatser. Lerduvor
som skall skjutas är 25 till antalet och skjuts
en i gången. Skjutavstånden varierar för att
efterlikna vanliga jaktsituationer så, att den
närmaste lerduvan kan skjutas på ca fem meters
avstånd och som längst på 35 meters avstånd. Alla
lerduvor kastas på begäran av skytten. Det finns
en timer på kastaren som varierar utkastet från
1 till 3 sekunder, eller med andra ord, lerduvan
flyger iväg längst efter tre sekunder efter att
skytten begärt att den skall kastas.
Jakt hagelgevärsskyttet
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Som vapen passar bäst ett tvåpipigt hagelgevär,
men vid föreningens tävlingar och träningar
kan man också skjuta med ett enpipigt vapen. På
grund av de korta avstånden behövs inte några
trångborrningar, utan för skyttet lämpar sig bäst
en cylinderpipa, eller allra högst en mycket liten
trångborrning, eller ett hagelgevär med en så
kallad förbättrad cylinderpipa.

Jakttrap
På tävlingsbanan finns fem skjutplatser i
rad och på ett 10 meters avstånd befinner sig
lerduvskastarna. Från varje skjutplats skjuter den
tävlande skytten fem lerduvor, tillsammans blir
antalet då 25 stycken när den tävlande har skjutit
från alla platser. Lerduvorna kastas här också på
begäran av skytten. Lerduvorna flyger bort från
skytten varierande på en 75 graders bred sektor,
som kastarens sidorörelsemotor får till stånd.
Alla lerduvor får man skjuta bara med ett skott.
Trapskyttet kräver inget specialvapen. Det lyckas
alldeles utmärkt med ett normalt jakthagelgevär,
som t.ex. har en ½ trångborrnings pipa. Som
vapen kan man också använda ett enpipigt
hagelgevär, ett självladdande eller ett
pumphagelgevär. Vapnet får laddas med endast en
patron i gången.

Jakttrap

9.2 Kulgevärs grenar
Älgskytte

I jaktskyttetavlorna finns fem tjäderfigurer
och en inskjutningscirkel. Tävlingen skjuts
mellan flera medtävlande i olika skeden och före
tävlingen får man skjuta två provskott ur den
skjutställning som man vill. Tävlingen omfattar
två fem skotts serier. Tiden för varje serie är
två minuter. Den första serien skjuter man
liggande och den följande stående. Vid de båda
serierna är endast det stöd som man kan få från
gevärsremmen tillåten. Skjutavståndet är 100
meter.

Älgskytte är den andra jaktskyttegrenen med
kulgevär eller jaktkulgevär. Som namnet anger
är älgskyttet planerat utgående från samma krav
som man har vid älgjakt, på grund av att i den här
grenen skjuter man på en rörlig älgfigur och på en
stillastående älgfigurtavla.

Om det enligt programmet skjuts final, skjuter
man två femskotts serier från stående ställning.
Tiden för den första serien är 2 minuter. Den
andra finalserien skjuter man med ett skott i
gången och tid för skotten är då 30 sekunder.
Placeringen avgörs därefter av det sammanlagda
resultatet.
Vapnet bör vara ett så kallat
centrumtändningsvapen, (patroner med knall
i mitten) för jakt godkänt vapen. Vapnet får
väga högst 6, kg all utrustningen inberäknad,
avfyrningsmotståndet bör vara minst 1 kg,
siktvalet är fritt. Det är också tillåtet att använda
kikare. På vapnet får man använda en högst 40
mm bred vapenrem, som är fäst i båda ändarna
under kolven. Som klädsel kan man använda
sådana kläder som normalt används under
jakt. Av så kallade skjutkläder är det tillåtet att
använda, skjutrock, handskar och skor men inte
byxor.

Ett jaktgevär.

Vid älgskyttet skjuter man på en stor älgtavla,
som är fäst på en rörlig bana. Tavlans älgfigur
har två huvud, älgen kan med andra ord ”löpa”
åt båda hållen. Tavlans siktring i tian är 11 cm
i diameter och ettan 65 cm. Älgtavlan löper
(springer), på en bana, där skjutbredden är 23
meter och löptiden över den är 4,4 sekunder.
Skjutavståndet är 100 meter.
Skjutställningen är stående utan stöd. Först
skjuter man fyra skott på den stillastående älgen
och därefter sex skott på den löpande älgen. På
den stående älgen har man 60 sekunder på sig
att skjuta de fyra skotten. På den löpande älgen
skjuter man ett skott i gången, tre löp från höger
och tre löp från vänster. Om det i programmet
finns finalskjutning, skjuter man en 10 skotts
serie på den löpande älgen. Avgörandet besluts då
på basen av sammanlagda poäng.
Som vapen skall man använda ett i jaktlagen
för älgjakt godkänt vapen. Vapnets vikt skall
vara sammanlagt med alla detaljer högst 6 kg.
Avtryckarens motstånd skall vara minst 1 kg
och siktanordningarna är valfria. Vapnet får inte
ha rem och ett halvautomatvapen är inte heller
tillåtet att använda. Att använda ljuddämpare
är däremot tillåtet. Vapen med ljuddämpare har
under senare tid blivit allt mera populära bland
skyttar.

Jaktälgskytte
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Tävlingar

Jaktgevär

Tävlingar

Älgskidskytte och -löpning
Älgskidskyttet är planerat för att utveckla och
bevara älgjägarnas fysiska kondition och som
träning för den precision som älgjakten kräver.
Älgskidskytte består av tre olika moment:
skidning, avståndsbedömning och skytte. Att
bedöma avståndet är en viktig konst för jägare, i
naturen finns inga bestämda skjutavstånd som på
skjutbanan.

Älgskidskyttet passar för alla. Ålder är inte
heller något hinder för deltagande, på grund av
att serierna är indelade i under 16 år och över
70 åringar. Älglöpningen är en sommarvariant
av älgskidskyttet, med den skillnaden att
löpsträckan är 4-5 km i en terrängbana. Vapnet
bär man inte med sig under löpningen som under
skidningen, utan det bevaras i en vapenställning
vid skjutplatsen.

Skidsträckan är 7-9 km och skidas i rätt lätt
terräng i klassisk stil. Vapnet bär man med sig
under skidning. Skidpoängen bestäms av den
tidsskillnad som uppstår mellan den snabbaste
skidlöparen, som får fulla poäng från sin
skidning och fulla poäng för skidningen är 300
poäng.
Avståndsbedömningen utför man i den första
delen av skidningen. Den tävlande skall utföra två
olika bedömningar med olika avstånd. Som mål i
terrängen har man på ett avstånd av 50-200 meter
ett pappälghuvud. Vid avståndsbedömningen kan
man få maximalt 300 poäng, vid felbedömningar
dras 2 poäng bort från resultatet för varje
felbedömd meter.

Avståndsbedömningen görs på älgfiguren.

Skyttet sker här i den senare delen av skidningen
och skjuts med 10 skott stående på en finsk
älgfigur. Som vapen vid en mästerskapstävling
använder man ett vapen som fyller de lagliga
kraven vid älgjakt. , men vid mindre tävlingar
mellan föreningar, kan man också använda
miniatyrgevär. För skyttet kan man få
högst 600 poäng, eller skjutseriens resultat
multipliceras med sex. Vid älgskidskyttet är
den möjliga maximala poängmängden 1 200,
varav skyttens del är 600, skidningen 300 och
avståndsbedömningen 300 poäng.

Älgskidskytte.
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Älglöpnings skytte.

9.3 Internationella jaktskyttegrenar

Det nordiska jaktskyttet
Det nordiska jaktskyttet är en av de två
internationella jaktskyttetävlingarna. Det
skandinaviska jakskyttet är jaktskyttets verkliga
mångkamp, på grund av, att till skyttet hör
fyra delgrenar, där man skjuter med hagel och
kulgevär.
Till tävlingen hör två hagelgevärs och två
kulgevärsgrenar. Till hagelgevärsgrenen
hör jakttrap som är den ena grenen och
skjuts som traditionellt jakttrap. Den andra
hagelskyttegrenen kan man utföra endera på en
jaktstig, eller som ett Compaq sporting skytte.
Jaktstigen är byggd i terrängen eller t.ex. på
skeetbanan där man har byggt en bana med 5-7
skjutplatser. Oftast skjuts den här delen ändå på

De nordiska gevärsskyttegrenarna är den löpande
älgen och det stillastående rådjuret. Älgskyttet
genomförs som en 10 skotts älgskytte final på
den löpande älgbanan. På rådjuret skjuter man
i tre olika ställningar, liggande fem skott, i knä
eller sittställning tre skott och slutligen i stående
ställning två skott.
Vid de nordiska jaktskyttegrenarna är det
maximala poängantalet 400, man kan vid
de olika deltävlingarna få 100 poäng. Vid
hagelgevärstävlingen multiplicerar man de
sönderskjutna lerduvorna med fyra eller med 25
sönderskjutna lerduvor får man då 100 poäng per
gren. I de båda kulgevärsgrenarna ger tio skott
det maximala antalet poäng 100. I de nordiska
grenarna är de olika klasserna under 20 år,
damer och herrar den allmänna och klassen
över 60 år. I de nordiska jaktskyttegrenarna kan
man också tävla i Nordiska Mästerskapsnivå.
Mästerskapstävlingarna ordnas i tur och ordning
i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Många
som har jaktskyttet som hobby skjuter också det
europeiska jaktskyttet, på grund av att grenarna
påminner om varandra i sin mångsidighet. I de
båda grenarna använder man en liknande klädsel
och dessutom kan man använda samma vapen.

Europeiskt jaktskytte
Europeiskt jaktskytte är den andra
jaktskyttegrenen av de internationella grenarna.
Som vid de nordiska jaktskyttegrenarna är också

De nordiska mästerskapens kulgevärsgren.
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Tävlingar

Vid de internationella jaktskyttetävlingarna
strävar man till att uppnå verklig och naturlig
jaktstämning, reglerna begränsar därför strikt
användningen av hjälpmedel vid skyttet. Om du
vill skjuta i tävlingen med dina vanliga jaktkläder
på, fast med en vadmalsrock på dig, är du en av
många i liknade kläder vid de internationella
tävlingarna. I de här grenarna strävar man inte
till att nå fördelar med ”topputrustningar”,
utan det gäller att träffa också utan skjutrock.
Samtidigt förverkligas på ett utomordentligt sätt
jaktskyttets ursprungliga tanke, att förkovra sig
för de verkliga situationerna, när träningen sker i
jaktkläder.

en sporting skyttebana. Compaq sporting skyttet
är en mångsidig hagelgevärs skyttegren, där
lerduvan kan komma från skytten sett, nästan i
vilken vinkel som helst.

Tävlingar

de europeiska jaktskyttegrenarna en mångkamp,
till den hör hagelgevärs och kulgevärsskytte. Till
skillnad från de nordiska grenarna kan man vid
de europeiska jaktskyttetävlingarna få delta i
klasser enbart för kulgevär.
Vid kulgevärsskyttet skjuter man på fyra olika
djurtavlor: vildsvin skjuts i stående ställning,
räven i liggande, rådjuret med stöd av en fäst
påle och gemsen kan man skjuta med att
använda det europeiska sättet att skjuta med en
bergsvandringsstav. På alla bilder skjuter man
fem skott och tiden är begränsad till 20 minuter.
Skjutavståndet är 100 meter. Vid de europeiska
jaktskyttetävlingarna med kulgevär kan man
delta med ett normalt fågelgevär eller älggevär.
Gevärsremmen får inte användas när man skjuter
från liggande ställning och kikaren får ha en
förstoring på högst 12 gånger.
Till hagelgevärsskytte hör två grenar: trap
och Compaq sporting automattrap skytte, där
lerduvan flyger klart snabbare än vid normal
jakttrap. Å andra sidan har man möjlighet att
skjuta sönder alla lerduvor med två skott. Det
andra hagelskyttet skjuter man endera på en
sportingbana eller på en med europeiska regler
anpassad skeet bana. Compaq sportingskyttet är
en mycket mångsidig hagelgevärs skyttegren,
där lerduvan kan komma flygande från vilken
vinkel som helst. En del av lerduvorna som kastas
är dubbla och en del är enkla. Det är ändå tillåtet

Det europeiska jaktskyttets kulgevärs delskytte på gemsen.
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att ladda vapnet med två patroner. I de båda
hagelgevärsgrenarna skjuter man 25 lerduvor.
Det europeiska skyttet är inte uppdelat i
olika åldersklasser, utan alla skjuter i samma
klass. Skyttet är en brett utbredd hobby i
Europa. Därför ordnar man också europeiska
mästerskapstävlingar vart annat år för
grenen. Finländare har deltagit i de europeiska
mästerskapstävlingarna ända sedan 1970 talet
och i synnerhet vid kulgevärsskyttet har Finland
varit det mest framgångsrika landet. Det lag som
skall representera Finland väljs ut på våren och
försommaren genom granskningstävlingar och
vid de finska mästerskapen.

9.4 Luftvapengrenar

Vid luftgevärsskyttet skjuts mot en tavla som har
fem tjäderfigurer. Tavlan kan vara enskild eller
en bandtavla. Skyttet sker stående. I de övriga
grenarna skjuter man utan stöd, men vid de unga
klasserna K 13 använder man ett fast skjutstöd.
Man skjuter två gånger 5+5 skott serier och tid
till skyttet får man använda 2,5 minuter. Vid
kulluftgevärsskytte skjuter man också final,
där man skjuter två femskottsserier. Den första
serien skjuter man som i början av tävlingen, de
fem följande skotten skjuter man skilt för sig, och
resultatet granskas efter varje serie. Tid att skjuta
vid den andra avgörande serien är 30 sekunder
per skott.

Vid luftvapenskyttet finns olika klasser för damer
och herrar och lämpar sig speciellt bra för unga
jägare och nybörjare. För luftvapnen behövs inga
vapentillstånd, träningen är billig och kan utövas
året runt inomhus. Man bör ändå komma ihåg att
ett luftvapen inte är något jaktvapen, utan lämpar
sig endast för övningar på en skjutbana.

Luftgevärsälg

Vid luftgevärs älgskytte skjuter man på ett
rörligt mål, som har en tvåhövdad älgfigur.
Älgen rör sig (löper) på banan på ett 2 meter
brett område. Tavlan rör sig över området på
fem sekunder. Bildens storlek i förhållande till
det korta skjutavståndet, gör att måltavlan då
också är liten. Vid tävlingarna skjuter man både
grundserie och final, båda serierna som enskilda
10 seriers skott på den rörliga älgen.

Lufgevärskulskytte
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Tävlingar

Jägarförbundets tävlingar med luftvapen är
luftgevärskula och älgskytte med luftgevär.
Skjutavståndet i de båda grenarna är 10
meter. Vapnets kaliber skall vara 4,5 mm och
som kula måste man använda en blykula.
Siktanordningarna på vapnet är fria.
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