Några tips för skyttet i Björnpasset
I det grundläggande skyttet i björnpasset finns det några tips för att göra det lite lättare.
Vi förutsätter att vapnet är i funktion och väl genomgånget med dragna skruvar, pipan inte
ligger an mot trä, inskjutet med rätt ammunition mm.
Vårt utbildningsmaterial Jaktskyttets ABC II – handbok i jaktskytte för jägare, ger en grundlig
genomgång av teorier och tips kring skyttet. Detta i kombination med en stund på skjutbanan
med en utbildade instruktör som finns på Jägareförbundets skjutbanor ger en bra grund att
skjuta väl.
Träffområdet
Studera var träffområdet sitter på björn. Det sitter längre bak och lägre än på hjortdjur. Det är
även förhållandevis litet träffområde. Skaffa gärna tavla med anatomisk baksida på
www.jagareforbundet.se . Där kan du studera anatomin hos björn och skjuta för att se hur det
skulle ha träffat.
Samlad träffbild
Utnyttja stöd så mycket som möjligt. Det finns stöd man kan ha med sig, enkel skjutkäpp som
stöder i marken på ett ställe, pinne som stöder på ett ställe i midjan etc.
Vid frihandskytte, försök inte att hålla still det kan ingen, utan gå underifrån och när korset/
riktmedlet kommer in i träffområdet tryck av. Man har då hela träffområdet att ”vingla” på.
Utgångsställningen
Fötterna ska vara inte för långt isär eller för nära varandra. Det varierar något från person till
person men det ska vara som man står och pratar med varandra, oftast ca 25-35 cm mellan
hälarna. En bra grundregel är att främre fotens tår och bakre fotens häl kommer i linje med
den tänkta skjutriktningen.
Där man räknar med att man ska skjuta dit ska pipmynningen peka.
Om målet är i rörelse/inte kan beskjutas direkt sker målföljningen utan anläggning tills målet
nästan är synligt och skjutbart, sedan sker anläggningen. Kroppen vrids, från midjan och
neråt. Ta gärna hjälp av utbildade instruktörer som finns på banorna.
Kolvlängd
Kolvlängd på en studsare ska vara så att en repetering utan problem kan ske med vapnet i
färdig anläggning vid axeln. Vid för lång kolv hamnar slutstyckshandtaget så långt fram att
skytten ofta inte orkar repetera om. Vapnet ska med lätthet kunna läggas i armvecket när
pekfingrets yttersta del håller om avtryckaren och armen är böjd 90 grader, detta med
jaktkläder för senhöst. En för lång kolv innebär svårigheter att lyfta vapnet till anläggning och
att bakkappan riskerar att hamna ute på armen med blåmärke som följd. En för lång kolv ska
kapas. Kapning av kolv utföres av kolvmakare.
Kolvhöjd
För att snabbt komma till skott måste kolvhöjden vara så hög att när kolven läggs an mot
kinden, ska en köttkudde bildas på kinden. När en kikare är monterad på ett vapen har de
flesta studsare för låg kolv. Ska kikarbild letas vid varje skott blir skyttet betydligt svårare.
För ett snabbt andra skott är det nästan ett måste att vapnet är anpassat till varje skytt.

För att prova fram rätt kolvhöjd kan lösa kolvkammar köpas hos de flesta välsorterade
vapenhandlare. Ta gärna hjälp av utbildade instruktörer som finns på banorna. Utföres av
kolvmakare.
Avtryckare
Avtryckaren ska ha 1 - 1,5 kg tryck. För tungt tryck riskerar att skottet doppar och blir för
lågt. En för lättryckt riskeras vådaskott vid lite kyligt väder och frusna fingrar. Åtgärdas av
vapentekniker.
Det finns mer information om björn och björnjakt på www.jagareforbundet.se

Träfflägesförflyttning vid mynningsrörelser / pipvingel.
Skjutavstånd 80 meter

50 cm
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Ett streck = 1 mm

Bakkappa /axel

Jaktskyttets ABC
Vid frihandskytte ger små rörelser/darrningar på pipmynningen stora feleffekter. I exemplet
på bilden ovan (röd linje) vinglar 2 mm och skjutavstånd 80 m.

