
Roligare 
övningsskytte 



Det ska vara roligt att träna upp sin skjutförmåga. Jägare önskar 
sig ofta skjutövningar som efterliknar verkliga jaktsituationer. Här 
har vi samlat några exempel på sådana övningar. Vissa är specifika
för kula respektive hagel, andra fungerar för bägge. Alla övningar
förutsätter att vapnet är anpassat till skytten och är inskjutet.

Man kan arrangera roliga och nyttiga skjutövningar på en 
befintlig skjutbana, men det måste alltid ske inom de för varje bana
godkända skjutområdena och -vinklarna. Klubbens ansvariga måste
alltid tillfrågas.

Skjutträning måste inte alltid ske på skjutbana. Markägare, eller
jaktarrendator som frågat markägaren, kan naturligtvis arrangera
helt privat skjutträning. Förutsättningen är att man tillfälligt kan
skapa fullgod säkerhet på sin mark och inte stör sina grannar. Ett
grustag kan till exempel bli ett säkert kulfång för både kulor och
hagel. Säkerheten ska gå före allt annat, såväl vid vapenhantering som
utsättning av skjutvinklar och val av kulfång. En del av övningarna
är avsedda för detta friare skytte.

Observera att markägaren har ett strikt ansvar för säkerheten och
att allmänheten måste varnas när skjutning pågår. Flera av de fria
övningarna kan med fördel genomföras med mindre kaliber eller luft-
gevär för att minska storleken på säkerhetszonen, även om träning
med aktuella jaktvapen också är önskvärd.

Tänk alltid på säkerheten!



1. på trapbanan

Det kan vara nyttigt att låsa kastaren i en fast vinkel för att träna. Ställ
till exempel kastaren på ”max höger” och börja på station 1. Då får man
en nästan rakt utgående duva. När det går bra att träffa duvorna flyttar
man till station 2, vilket gör att duvan går litet till höger och kräver litet
mer framförhållning. Vartefter förmågan att träffa blir bra, flyttar man
sig vidare till nästa station. 

Efter att ha skjutit tillfredsställande på station 5 vänder man kasta-
ren till ”max vänster” och gör om hela proceduren på varje station 
med duvor som nu gradvis går allt längre åt vänster. Man kan variera
övningen ytterligare genom att ladda med två skott och ha en möjlig -
het att skjuta en gång till om det första skottet missar.

Nordisk trap/Jägartrap
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Tänk alltid på säkerheten!



2.På skeetbanan

I stället för att skjuta traditionella serier kan man variera skyttet. Börja
med att skjuta på station 7 vid utkastarlådan. De duvorna går nästa rakt
ut och är relativt enkla att träffa eftersom det nästan inte behövs framför-
hållning. Där ser man också lättare hur väl vapnet är anpassat till skytten.

Därefter låter man den motstående kastaren i tornet kasta inkom-
mande duvor. När skjutresultatet är tillfredsställande flyttar man till 
station 6. Nästa gång byter man till station 1 respektive 2 och spegel  -
vänder övningen, vilket tränar svingen med vapnet i alla riktningar.
Börja med inkommande duvor på station 1 och 2. 
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Tänk alltid på säkerheten!



3. På viltmålsbanan

Mer variation vid 

skjutning på rörligt mål

Utgångsläget är det vanliga på älg  -
banan: Skytten får ladda med fyra
skott och ska skjuta det första när
älgen först dyker upp och står still,
därefter det andra när den är i 
rörelse. Sedan upprepas det i andra
riktningen. Om man stegvis gör 
övningen svårare och svårare blir 
det en mycket bra och jaktliknande
skjutövning:
1. Minska skjutavståndet på stilla-

 stående älg
2. Minska skjutavståndet mot 

rörlig älg vilket ger olika behov 
av framförhållning

3. Ändra älgens hastighet
4. Sätt buskar i målöppningen för 

att få mer jaktlika situationer
5. Gör starten av det rörliga målet

godtycklig under upp till en minut

Man kan också ha ett torn att skjuta
från. Tornet flyttas till olika positio-
ner mellan den normala skjutplatsen
och kulfånget.

Variera skjutpositionen

Skjut på vanliga mål, men variera
skyttens position genom att skjuta
stående med stödkäpp, sittande i 
jakt torn, sittande med knästöd, etc.

Viltmålsbana

Tänk alltid på säkerheten!



4.Fria övningar

För samtliga dessa övningar gäller det att vara extremt noga med kulfång
och skjutriktningar så att endast ofarliga skott kan avlossas.

Ballongdansen

Knyt fast ballonger i ett snöre framför kulfånget. Övningen är som bäst
med litet vind. De fångas då av vinden och rör sig ryckigt kring repet. 
En bra simulering av viltets rörelser. Ballonger är ju dessutom ett själv-
markerande mål.
Vapen: Hagel. Använd inte grovkalibriga kulvapen.

Bildäcket

En pappskiva i ett bildäck som rullar nedför en svag slänt är ett utmärkt
sätt att simulera ett springande rådjur. Pappskivan fungerar som markör. 
Vapen: En bra övning med både hagel och kula.

Jaktstig som kräver kunskap

Genom att kombinera jaktstig med jaktkunskap skapar man en tävling
som inte ensidigt belönar den skickligaste skytten. Vid varje skjutstation
försöker man efterlikna en verklig jakt där man varierar viltet. På statio-
nen finns också mer eller mindre kluriga frågor att besvara: Identifiera
spillning eller fjädrar, känna till namnet på en växt, veta kaliberkravet vid
bäverjakt eller identifiera en avbildad hundras.

Rörligt mål på hemmaplan

För den som tillfälligt kan åstadkomma fullgod säkerhet på hemmaplan
finns det målanordningar att köpa för en överkomlig penning, till exempel
en egen älgbana. Målet körs med en elmotor som drivs av ett bilbatteri.

Tänk alltid på säkerheten!



Stillastående lerduvor

Lägg ut lerduvor i en grusvall och försök träffa dem en efter en. Variera
avstånd och tempo.
Vapen: Främst avsedd för hagel, men pröva gärna denna övning med kul-
 vapen också. Det ger bra övning i att repetera snabbt. 

5. Luftgevärsträning

Fördelen med luftgeväret är många: Mindre riskområde, billig ammuni-
tion, inga bullerstörningar och inte minst, bra skjutträning. Det går att
öva alla typer av skjutsituationer för kulvapen med luftgevär, även att
skjuta på löpande mål.

För luftgevärsskytte utomhus finns små självmarkerande mål som
föreställer fåglar, älg, rådjur, vildsvin och kanin att köpa för en relativt
billig slant. Man kan till exempel ordna en jaktstig med dessa mål. 
Luftgevär finns i kaliber 4,5 och 5,5 mm. Målen tål även beskjutning 
med kulvapen kaliber .22. 

6.Utan att avfyra riktiga skott

”Torrträning”

Jakten ställer krav på att snabbt kunna inta en bra skjutposition, att ha
rätt framförhållning på vilt i rörelse och att snabbt kunna repetera.
Mycket av detta kan tränas in utan att faktiskt skjuta. Träna torravfyr-
ningar så lär du dig hur hårt trycket ska belastas vid skott. Improvisera
övningen mot fasta och rörliga mål, till exempel fåglar.

Simulatorskytte

Det finns avancerade och realistiska simulatorer på marknaden, även för
hemmabruk tillsammans med en vanlig PC. Det här är en anordning
som kan tillföra åtskilligt till rent ”torrträning” där man följer mål och
trycker av utan ammunition. 

Tänk alltid på säkerheten!
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