En god måde, at blive bedre til at skyde med
jagtriffel på er at begynde at skyde
jagtfeltskydning. Jagtfeltskydning er en riffel
diciplin, hvor der skydes på skiver med
vildtmotiv. Skiverne er placeret på forskellige
afstande mellem 20m og 300m. Selve
skydningen foregår i terrænet, og hvor der er
placeret 5-8 poster, hvor der på hver post er
2 skiver der skal skydes på, de kan være
placeret på forskellige afstande. På posten er
der instruktion om skydestilling, skydetid og
antal skud der skal afgives til målene. Når
man kommer til en post er er det altid en god
ide at lytte til instruktionen, så man er klar
over hvilke kommandoer der afgives, om
ladning er en del af skydetiden, skydetiden,
og placering af træfområderne på vildtskiven.

Udover udfordringen med skud på forskellige
distancer, så skal man også skyde i forskellige
skydestillinger ved brug af de forskellige
hjælpemidler. Dette kan for eksempel være
siddende skydestilling med skydestok.

Jægerforbundet
afholder
forbundsmesterskab på Ulfborg Skyttecenter,
hvor der skydes i Damerække, Jægerrække,
Veteran række(+60), samt Mesterrække. For
at kunne deltage i forbundsmesterskabet skal
man kvalificere sig ved udtagelseskydning der
afholdes i den Kreds hvor du har bopæl.
Regler for Jægerforbundets jagtfelt skydning
kan
findes
på:
http://www.jaegerforbundet.dk/vaben/jagtri
ffel/konkurrencediscipliner-og-regler.
For at komme igang med jagtfeltskydning, så
er det vigtigt at tilmelde sig til de få
jagtfeltskydninger, der afholdes på Sjælland.
Jægerforbundet holder udtagelsesskydning i
Kreds 6 og Kreds 7, herudover er der et par
enkelte jagtforeninger der arrangere en
jagtfeltskydning i løbet af foråret. Hvis man
bare har lyst til at prøve hvad
jagtfeltskydning er, så er der mulighed for at
stille op udenfor konkurrence ved
Jægerforbundets udtagelsesskydninger.

Skiverne

Skiverne er altid stillet op ved posten, så
skytten har mulighed for at se skiven og
træfområdet tæt på. Der findes mange
forskellige skiver med meget varierende
motiver og størrelse på træfområderne. Det
du skal huske ved feltskydningen er at kigge
godt på skiverne, og finde udaf hvor du vil
sigte på skiven. Du kan ikke være sikker på, at

du kan se linierne i træfområdet når du skal
til at skyde.

Skud afstand
En af de gode ting ved at få mulighed for at
skyde på forskellige afstande, er at man ret
hurtigt bliver klar over, at det der med at
bare holde en lille smule højt når man skyder
på 300m ikke er nok, man er nødt til at være
god til at vurdere afstande før man tager
beslutning om hvor højt man vil holde. F.eks
vil en almindelig jagtkaliber som .308 11,9g,
falde 30cm på 300m. Ved jagtfeltskydninger
det tilladt at bruge afstandsmåler, men en
vurdering af afstanden er også rigtig god
træning.

Skydestillinger og hjælpemidler
Til feltskydning er det typisk liggende,
siddende, knælende og stående skydestilling
der skal benyttes ved skydningen. Ved de
enkelte poster bliver der stillet forskellige
hjælpe midler til rådighed. Det kan være
skydestokke med forskelligt antal ben, eller
stolper der er slået ned i jorden.

Man kan også komme ud for at skyde fra
hochsitz eller halmballe. Det vigtigeste ved

en god skydestilling er, at man er afslappet
og ikke vrider kroppen og riflen hen til skiven.
Der er skrevet mangt og meget om gode
stabile skydestillinger, men en gang i mellem
må du bare erkende din kropsbygning kan
sætte visse begrænsninger for at indtage de
skydestillinger som der er andre der synes
der er perfekte. Det er derfor ret vigtigt, at
du finder en skydestilling der passer til dig og
din krop.

Stående skydning er den mest udfordrende
skydestilling jeg kender. Jeg har erkendt ,at
det ikke er muligt for mig at holde riflen helt
stille, derfor arbejder jeg meget med at få en
god balance og gennem min vejrtrækning får
jeg så mere kontrol over svingningerne, og så
afgiver jeg reelt skuddet når riflen er på vej
ind i træfområdet.
En af mine favorit skydestillinger til træning
er faktisk stående med 1 benet skydestok.

Liggende skydning er der mange der bruger
når de træner på skydebanerne, men
sjældent på jagt. Det sker ret tit ved liggende
skydning med fast anlæg, rygsæk, sand sæk
eller omvendt jagtstol at skydestilllingen
bliver for høj, så man får ondt i nakken når
man har ligget lidt. Som Jo lavere man ligger
jo mere stabil bliver skydestillingen.
Når du kommer ud på skydebanen for at
træne vil jeg anbefale at du dropper beton
bænken når du har indskudt, og istedet
træner de forskellige skydestillinger og
derved udfordrer dig selv lidt mere.
Hvis du har spørgsmål om Jagtfeltskydning,
så send mig en mail bente.post@sjf.dk.

