HOLD ØJNENE
PÅ MÅLET
– Sådan bliver du en god skytte

TEKST: RASMUS KRISTENSEN

• FOTO:JONAS AHLSTRØM

Der er mange faktorer, der afgør, om du bliver en dygtig
skytte. Udstyr, ammunition, sikkerhed – alt spiller ind.
Rasmus Bjergegaard er tredobbelt danmarksmester i
lerduedisciplinen Compak Sporting, selvstændig skydeinstruktør igennem mere end et årti og ivrig jæger med
speciale i haglskydning. Ifølge ham skal man som ny skytte
følge nogle få, enkle råd for at kunne udvikle sin
træfsikkerhed optimalt.
Mange drages af den unikke kombination af
naturoplevelser og grundlæggende spænding
ved nedlæggelsen af et bytte. Imidlertid kræver
det sidste, at man som jæger har gode
grundlæggende skydefærdigheder.

VÆLG ORDENTLIGT UDSTYR
Passer skæftet ikke, vil det uvægerligt resultere
i, at jægeren drejer skæftet i sit greb og dermed
ikke får et lige sigte langs sigteskinnen. Husk at
de fleste haglbøsser fra start er justeret til enten
venstre- eller højrehåndsskytter - det såkaldte
”cast on” eller ”cast off”. Derfor anbefaler
Rasmus Bjergegaard, at man bruger ekspedienternes ekspertise og får justeret sit våben rigtigt
fra start:
Når jægeren har fundet et passende våben, skal
han eller hun sørge for at opøve færdighederne.
Rasmus Bjergegaard anbefaler en opstart med
3-4 træningspas hos en professionel skydeinstruktør. Herefter kan man holde færdighederne
ved lige med nogle få årlige undervisningstimer.

præcisionen, hvis man overtænker sit skud.
Riffelskydning har mere fokus og tid til
sigtemidlerne, men haglskydning kræver først og
fremmest, at man holder øjnene på målet.
Naturligvis er der matematik i træfsikkerhed.
Men vi er alle helt forskellige, og hjernen udfører
et uendeligt antal udregninger for hvert eneste
skud. Haglskydning handler om bevægelige mål.
Derfor handler det om at bruge sine sanser og
sigte i begge dimensioner. Hvis du står og regner
på, hvor langt foran du bør sigte i forhold til
målets hastighed, så er fuglen fløjet – bogstaveligt talt. Øvelsen skal indarbejdes, så hjernens
naturlige ”boldøje” bliver til en følelse, der sidder
i musklerne.
Jægerens valg af ammunition er heller ikke uden
betydning. Det meste moderne ammunition vil
gå udmærket i de fleste haglgeværer, men det er
alligevel en god idé at teste patronerne i eget
våben. Alle våben reagerer nemlig en anelse
forskelligt, og nye patroner kan kræve en smule
tilvænning.

DROP ”LOMMEREGNERSKYDNING”
Mange nye jægere forfalder ifølge Rasmus
Bjergegaard til det han kalder ”lommeregnerskydning”. Dvs. at jægeren forsøger at beregne
afstand og timing i centimeter og millisekunder.
Det er ifølge landsholdsskytten ødelæggende for
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Hvis skudbilledet ikke er godt, kan man
forsøge sig med at skifte choke. Virker det ikke,
bør man skifte ammunition. Derimod kan man
sagtens vende sig til en anden hagltype og
hastighed.

FORBERED JAGTEN OG UNDGÅ
GENERENDE FAKTORER
Jagt er forbundet med en lang række skrevne og
uskrevne regler. Det anses for dårlig stil at
troppe op til en jagt i cowboybukser og T-shirt,
men påklædningen handler ikke kun om smag
og tradition. Når man skal have en god
jagtoplevelse og gode skydeforhold, skal
påklædningen være sikker og praktisk.
Det er altid en god idé at sikre sig med
advarselsfarver til andre jægere. Dertil handler
det om fri bevægelighed, noget tøj der ikke er for
tungt og som passer til vejrliget. Går man på
sommerjagt, kan det desuden være fornuftigt at
købe tøj med indbygget insektbeskyttelse. Gener
som myg, flåter og mitter kan i ekstreme tilfælde
ødelægge jagtoplevelsen og endda besværliggøre
skydning.
Sidst, men ikke mindst, opfordrer skydeinstruktøren til at tage en tur med den lokale jagtforening og støtte deres aktiviteter med skydetræning, hundetræning, praktisk jagt osv.
Jagtforeningerne er nemlig med til at hæve
niveauet for de danske jægere og til at give nye
folk et indblik i de store oplevelser, der venter i
naturen.

Priser f

ra

KU N

K R . 1 ,8

5

Pris pr. æske
fra
Pris pr. stk.
fra

4725
185

MIKE HAMMER
MIKE
HAMMER –
– STÅL
STÅL PATRONER
PATRONER 70
70 MM
MM

25 stk. pr. æske. Alle gængse haglstørrelser i kaliber
er
12 føres.
F.eks. 12/70/3 – 28 gram
med udgangshastighed
udgangshas
astighed 410 m/sek.
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Til den miljøbevidste jæger. Nu med 100%
nedbrydelig haglskål.
25 stk. pr. æske. Fås i haglstørrelse 3 og 5.
F.eks. 12/70/3 – 32 gram
med udgangshastighed 395 m/sek.
Rasmus Bjergegaard er tredobbelt danmarksmester i lerduedisciplinen Compak Sporting, selvstændig skydeinstruktør igennem mere

Husk at vise eget gyldigt jagttegn samt billedlegitimation ved køb af patroner.

end et årti og ivrig jæger med speciale i haglskydning.
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Mike Hammer
– stål patroner

