
Hälsa jägarna 
välkomna!





Till dig som är ansvarig

för en skjutbana

Många skjutbanor behöver fler aktiva skyttar som
kan hjälpa till att bedriva verksamheten. Det är
bland jägarna man enklast hittar dem. Om skjut-
banan i sin tur tar emot jägarna med litet extra
uppmärk samhet så har bägge parter mycket att
vinna. Att alla jägare mår bra av att träna skytte
på bana är närmast en självklarhet, men också en 
viktig säkerhetsfråga. 

Det ska vara roligt att övningsskjuta, det är ut-
gångspunkten. Därför tar vi oss friheten att här ge
dig några förslag på hur dina nya ”kunder” 
bör bemötas.



En trevlig skjutbana

Handen på hjärtat, är det trevligt att komma till skjutbanan? Försök 
se den med en nykomlings ögon. Finns det en välkomnande skylt?
Finns det en välplacerad informationstavla? Är det ordning och reda?
Kan man slå sig ned och prata över en kopp kaffe någonstans? Även
den som redan är väbekant med skjutbanan borde uppskatta att den 
är välkomnande. 

Fånga upp spontanbesökande jägare

Missa inte tillfället när en nykomling dyker upp. Visa runt på skjut ba-
nan och förklara verksamheten. Ta det lugnt, du är van vid miljön, ny-
komlingen är det inte. Ta inte för givet att skjutbanans regler är
självklara, förklara om så behövs. Passa på att bjuda in hela jaktlag till
”öppet hus” där ett både roligt och effektivt program för övningsskytte
presenteras. 



Öppet hus

Ett mycket bra sätt att få in jägare i gemenskapen är att hålla ”öppet
hus”. Det huvudsakliga skälet är att de som använder skjut banan får en
möjlighet att lära känna varandra, oavsett vilken typ av skytte de ägnar
sig åt. Lockbetet för jägarna kan vara ett program för roligare övnings -
skytte (se separat skrift från Svenska Jägareför bundet). Krydda med
någon eller några roliga tävlingar. En uppvisning med extrema sport-
skyttevapen är också intressant. Låt en duktig instruktör/skytt 
förklara vad som är bra jaktskytteträning. 

Professionell hjälp

Erbjud alltid en kortare instruktörshjälp. En del kan behöva förbättra
sin andningsteknik eller har råkat träna in rörelsemönster som inte 
är riktigt bra. En kvart med en instruktör kan göra stor skillnad. Det 
är viktigt att instruktören har en positiv attityd. Att vara nedlåtande mot
den som inte har tävlingsskyttarnas kunskaper kan innebära att
han/hon aldrig kommer till baka till skjutbanan.  



Inspektion, anpassning och inskjutning av vapen

Jägarna ska uppmuntras att använda sitt jaktvapen på skjutbanan, det 
vill säga samma vapen som används vid jakten. Även rutinerade jägare kan
uppskatta att en utbildad instruktör tittar på vapnets anpassning. 
Är kikarsiktet stabilt monterat? Kan skytten skjuta bekvämt med vapnet
eller borde stocken anpassas? Har glasögonbärande skyttar rätt typ av
glasögon? Hjälp till med en korrekt inskjutning av vapnet. Kontrollskjut
med jakt ammunition.

Om målet med övningsskyttet

Generellt handlar det om att jägare måste lära sig att hålla sig inom ramen
för sin skjutskicklighet under jakt. Det gäller alltså att lära sig sina begräns-
ningar.  Därför är det till exempel viktigare att pröva många olika avstånd än
att finslipa sin precision. Uppmuntra övningsskjutning med stöd, ett högst
rekommendabelt sätt att förbättra sin precision.  

Till sist

Återigen: Det ska vara roligt och trevligt att övningsskjuta. Du säger väl
”Välkommen tillbaka”?
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