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JAGT Vildt &Vdben ser her pd de mest almindelige fejl, vi jagere begdr
med haglgevaret. 0g vi har allieret os med en sand mester- nemlig
s kyd e i n struts r e n R a s m u s Bj e rg e g a a rd f r a s kyd e i n str u kti o n. d k.
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u kender helt sikkert for-
nemmelsen: Den ene dag

pi jagt gir det forrygende,
men nrste gang er den helt gal, og
bagefter er der et billigtjagtgevrr til
salg. Og miske er det ikke en helt
forkert udgang pi miseren. At gevr-
ret passer til dig, er nemlig grundre-
gel nummer 1, hvis du vil vrere en
god haglskytte.

'.. "Der er nogle helt elementrre
ii.rg, so* skal vrre pi plads, for du
kan begynde at g@re din skydning
bedre. Det handler om, at du skal

finde det, vi kalder din personlige

ojendominans, og du skal finde ud
af, om dit gevrer passer til dig. Det er
udgangspunktet," siger Rasmus

Bjergegaard, som her giver dig gode
riLd:

FrNo Drr sr(YDr6Jr.
Der er mange forskellige mi:der at
teste, hvilket oje der er dit domine-
rende oje - eller dit skydeoje. En
enkel og meget effektiv metode er, at
du stiller dig over for en anden per-
son og holder begge arme strakt ud
og laver en cirkel med tommel- og
pegefingre piL hver hind. Si skal du
holde cirklen ud og kigge din mod-
part i ojnene med begge din ojne
ibne.

Denne vil straks se, hvilket oje du
bruger til at kigge ham,/hende i

@jnene med. Du kan ogsi selv mzerke

det. For de fleste er det hojre oje,
der fokuserer, men alle mennesker
er forskellige, si det kan ogsi vrere

venstre, selv om du er hojre-skytte.

Hvis det er tilf:eldet, skal du overveje
flere muligheder. Du kan prove at
skyde fra venstre skulder eller fi
andret skaeftningen pi dit gevaer. Du
kan ogsi prove at skyde med det ene

oje lukket.
Men de fleste vil altsi bruge hqire

oje. Rigtig mange vil helt sikkert
samtidig knibe venstre oje i. Sidan
for rigtigt at "sigte", men det er galt
for de fleste. Det vigtige er nemlig, at
du "sigter" - eller bedre: fokuserer -
med dit dominerende qe, altsir

sandsynligvis det hojre, selv om
begge ojne er i'bne.

Du kan ogsi lave den med dit
gevrr foran spejlet og selv konsta-

tere, hvilket oje du bruger til at foku-
sere pi dig selv med.

Det siger sig selv, at hvis dit domi-
nerende @je er modsat den naturlige
skuldring og "sigtet" med gevrerl@-

bet, kommer lobene til at pege i den
forkerte retning - nrsten altid ved

siden af.

Det er dog vigtigt, at du laver ovel-
sen med begge ojne ibne, men mere
om det senere.

SxyoETR.ENING

Delte er en af de mest eff ektive metoder til at finde ud af, hvilket oie der dominerer,

ndr du skyder. Kig pd en anden person igennem "cirklen", sd vil vedkommende

hurtigt se, hvitket nje du instinktivt bruger - dit dominerende oie. Du kan evt. gsre

det i en hurtig bevegelse, sd vil resultatet vare endnu mere erligt.

Mange har den opfattelse, at haglsvarmen fra geveret ligger lige ud for lsbet.

Det gor den ikke. Basmus viser heL hvor haglene i realiteten placerer sig, ner du

skyder. Det vil aftse sige, at de tigger hoiere, end de fleste af os gdr rundt og tror'
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En god metode til at tjekke, om dit gevar - specielt skaftet - passer dig, er at gsre som Rasmus pd billedet.
Gevaret til skulderen - hdnden pd aftrakkeren - og sd skal der sddan cirka vare plads til to fingre
mellem din nese og tommelfingeren pd "skudhdnden". Det skal understreges, at dette er en simpel metode.
Men den kan vare en udmarket indikator pd, hvordan dit skafte passer til dig.

Passnn SK.ryFTET?
Skuldringen - altsi den bevregelse,
du udfgrer, ni'r du fOrer gevrret op
til din skulder for at afgive skud - er
afgorende for, om du kan fokusere
pi milet og ramme.

Rigtig mangejagere har et gevrer,
som ikke passer optimalt til dem og
deres krop. Gevrret er kgbt i en vel-
anskrevet jagtforretning, og du
havde rigtig mange i handerne,
inden du traf valget. Du fik naturlig-
vis en god vejledning, men salgeren
kenderjo ikke dig og dine evner, og
her er detjo oplagt at fi salgeren til
at hjalpe dig med at se, hvilket oje
du bruger, nir du stir med gevaret i
butikken. Si, er det hurtigt afklaret,
om du har en fremtid sammen med
netop det gevrer.

Kober du en Holland & Holland i
London, bliver gevreret milt op til
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Professionel slrydeinstruktOr og

uddannet gennem bl.a. A.PS.I. The
Association of Professional Shooting
Instructors, hvor han har vreret
medlem siden 2005. Hanhar afieidet
professionelt med slcydeinstruktion
i DanmarlsJagerforbund fra 2003

til 2009.

Rasmus har en baggrund som

vildtforvalter og herregirdsjager
og har i en irrekke arbejdet som

slrltte. Han har siden 2005 reprursen-

teret Danmark pi landsholdet i
Compak Sporting. Han har vundet
danmarkmesterskabet og titlen
som irets sporting-skytte i 2008,

200! og 2010.

Han driver s$deinstruktion.dk
sammen med Lars Thune Andersen.

dig. At k@be et specialbygget gevrr
er en storre sag, som nrermest kan
sammenlignes med miltagning til
en skrrddersyet habit. Selv om
sidan en habit er dp, er det intet
sammenlignet med en engelsk spe-
cialbygget bOsse.

Der bliver brugt en si.kaldt "test-
gun", som er en Holland & Holland
med en masse forskellige indstil-
lingsmuligheder, som gor, at eksper-
ten i butikken kan mile sig frem til,
hvordan dit gevrr lige nOjagtig skal
vrere formet.

Sidan er det naturligvis ikke her-
hjemme. Du er piL mange mider
overladt til dig selv og forhibentlig
en kompetent srlger. Men det bliver
en rimelig simpel test af, om gevaret
passer dig.

Du kan fornemme, om den er
svrr at fi til skulderen, eller om den
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miske er lidt for nem, og du skal

trrekke tilbage og passe til for, at du
fer et godt greb.

Hvis der er de mindste problemer
her, har du allerede modt den f@rste

modstand pi vejen til en god skuld-
ring og altsi ogsi muligheden for at
afgive et godt skud.

Den perfekte skuldring foregiLr i
en glidende bevagelse fra din klar-
stilling, til du har gevzeret ved skul-
deren. Bagkappen skal passe ind pi
kroppen og hojst en centimer under
skulderkanten.

Den glidende bevregelse foregiLr,

uden at du kigger pi gevreret eller
lgbet. Du harjo dine ojne fokuseret
pi milet,/fuglen.

Gevaret glider ubesvaret oP til
din skulder. Det passer perfekt ind
til skulderen, og afstanden frem til
aftrakkeren passer til din "aftrrk-
kerarm", si du helt og holdent kan
koncentere dig om fuglen. Du skal

IKKE forst lige kigge ud langs sigte-

skinnen for at se, om du holder
gevrret rigtigt. Du skal IKKE sigte

med det ene 6je og lede efter fuglen
i luften.

Du skal skuldre dit gevrr med
fokus pi fuglen, og si skal du folge
fuglen og skyde, nir du er i bevre-

gelse med den.
Alt dette kan du ikke gore, hvis du

skuldrer oppe under armhulerne,
fordi skreftet er for langt, eller hvis

du skal trrkke gevreret ind til skulde-
ren, fordi det er lor kort.

En bossemager ved, hvordan man
finder den rigtige lrengde piL dit
gevrer og kan mile det ud. SiL er du
sikker.

Men du kan sehfolgelig selv gore
noget: Er gevreret for kort, er det
enkelt, for si skal du prove dig frem
med nogle bagkapper, som g@r skrf-
tet laengere. Lav evt. nogle simple
udgaver i et materiale, du kan klistre
pi med tape for at finde frem til
nogenlunde den forhngelse, du
skal bruge. Nir du har den, kan du
kobe ny bagkappe i passende stor-

relse og selv montere eller fi bosse-

mageren til det.
Er dit skrefte for langt, selv nir du

har skruet bagkappen af, er det
arbejde for de professionelle, hvis

der skal skreres af selve skreftetrreet.

SxyogrR.ENING

Men det er besvrret og Pengene
vrerd at fe dit skEfte til at passe. Du
vil opdage den enorme forskel, der
er pi at skyde med et veltilpasset
gevrer og si et, der ikke passer.

En nar,aNCEN r oRDEN?
Vi kender alle fornemmelsen, nir vi
tager et gevrr ned fra hylden ijagt-
forretningen. Tager det op til skulde-
ren op trnker: Yes! Det her er lige
mig! Forstegangsfornemmelsen er .

bestemt vigtig, nir du skal kobe
gevrer, men pas pi med den blinde
kzerlighed.

Det er vigtigt, at du kan lide gevre-

ret forste gang, du har det i hren-

derne, og det foles rigtigt. Miske
skal det lige passes lidt til - eller hvad

der nu er.

Men igen er det en kunstig situa-
tion at sti i en forretning med et
gevzer. Det er eneste mulighed, rig-
tigt, men det betyder ogsir, at du skal

tage dig god tid. Det fornemmes
godt, men du synes miske, det er lidt
tungt forude, og si er balancen ikke
helt i orden.

Gevrret kan have en fornem
balance, men lige netop for dig pi
grund af din st@rrelse, armlrengde,
vregt og kropsbygning fir balancen i
et gevrer et individuelt prreg. Si du
skal fornemme dig frem til, om det
foles i balance, ni:r du skuldrer det.

Er det tungt forude, skal du miske
lige flytte hinden lidt frem pi for-
skaftet for at fi rigtig hold pi det, og

det er tegn pi, at du slir med et
gevrr ude af balance i forhold til
dig. Du skulle miske pr@ve samme
gevar med lidt kortere lob. Voila! Si
er den der.

Det er nemt at sige, at du skal lidt
frem piL hylderne og $ekke de dyre
viben for balance og hindtering, og

at du si vil finde noget, der Passer
dig bedre. Det er en kendsgerning,
og det er ogsi en af grundene til, at
disse gevrrer koster tre gange si
meget som det, du lige havde trenkt
dig'

Men du kan prove at aflrse, hvad
det er pi det dyre gevet som gor, at
det fgles bedre, og si kigge nedad i
prisklassen igen og se, om du kan
finde lighedspunkter. De billigere
gevrerer erjo ikke dirlige, og mi:ske >

Her kan du se resultatet af den pertekte skuldring. Rasmus har gevaret helt inde

ved skulderen, hvor toppen af bagkappen flugter med overkanten af skulderen.

Skaftet er tat inde ved kinden, og ryggen af skaftet flugter med kindtanderne

i overmunden. Her er der kontrol over gevaret.
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> har din fornemmelse for det dyre
gevrer givet dig en ny opmrrksom-
hed, si du kan r,r,rrdere anderledes.

Optimalt skulle alle have lejlig-
hed til at tage det @nskede gevrr fra
hylden i butikken og gi ud bag ved
og skyde et par lerduer. Men sidan
er virkeligheden jo ikke.

Men du kan jo altid sp@rge, om
du miL fi lov til at prave vibnet,
inden du traeffer den endelige
beslutning. Det er nappe realistisk
med de helt billige gevrcrer, men er
du i den dyre ende, kan du miske
snakke dig til en testskydning.

SA srar, DER sr(YDES!
Nu har du konstateret, hvilket oje
der dominerer din skydning. Du har
fiet {ekket - og tilpasset - dit skafte,
og du har staet fdemme foran spejlet
i sovevarelset hver aften i en mined
og lavet tortraning, si din skuldring
er si perfekt, at din kone,/mand
synes, du ser helt elegant ud. Miske
ikke en balletdanser, men det er nu
fint, skat.

Det er pi skydebanen, dine nye
erfaringer skal sti deres prove. Fint
nok med tortrrening og'Jeg skal sgu
nok ramme dem ...". Nu skal der
patroner i kammeret og flyvende
lerduer i luften.

Nir du skuldrer gevrret, og det
passer til dig, skal overkanten af
skaftet flugte med dine Overste kind-
trender, nir du lzegger gevrret til
kinden. Overkanten skal ikke op og
ramme kindbenet - si er det skuld-
ret for hojt bagtil - og det skal ikke
ramme kaeben - si er det skuldret
for lavt.

For Rasmus Bjergegaard handler
det ikke se meget om fodstillingen.
Balancen i kroppen er vigtigere,
specielt ndr der skal skydes opad
for alvor. Pd billedettil venstre ses
tydeligt, at sk@en er ved at miste
balancen. Den forreste fod er ved
at slippe jorden, mens skfien til
hojre stdr i en lige linje med jord-
forbindelse pd begge fodder og i
god balance. Begge fodder skal i
alle situationer vare pd jorden, og
du skal passe pd, ndr du bojer
bagud. Er du forst pd helene, mister
du balancen- og koncentrationen.
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Har du geveret i den rette posi-
tion og fokuserer pi milet med
begge ojne ibne, vil du kunne se

milet,/lerduen,/fuglen - men ogsi
omkring milet og dermed hele tiden
kunne fokusere p6, milets bevregelse.

Om du har den rette skuldring og
balance, fornemmer du erfarings-
messigt ved, at du har mi:let foran
dine ojne, og du slet ikke har tankt
pi hverken at kigge pi sigteskinne
eller lgb. Du vil kun lige ane mun-
dingen pi dit gevar og ellers have
milet foran dig. Og bang! Si er den
der.

Miske ikke lige forste gang - eller
anden - eller tredje ... Mange i'rs
skydning med det ene oje lukket
krrever a.fvrenning og traning af ny
teknik. Og at gevaret nu lige pludse-

lig passer dig, skal du ogsivanne dig
til.

Bnuc EN TRENER
Det er en rigtig god investering at
begpde "dit nye haglskytteliv" med
en tr&ner. En times undervisning
eller coaching af en professionel
instruktor kan andre dit syn pi dig
selv som haglskytte og forhi"bentlig
give dig mere selr,tillid. Det er i hvert
fald, hvad rigtig mange erfarer.

Det er fint, at kammeraterne ster
ved siden af og fortaller dig, om du
skyder over eller under eller bagved
eller foran. Det vigtige i den situa-
tion er at finde ud af, hvorfor du
skyder ved siden af. Miske kan en
erfaren kammerat hjrlpe dig med
det.

SxypgTRIENING

Nir du har fokus pi milet og
skuldrer rigtigt og skyder, skal du
holde fokus. "Se den modtage hag-
lene og falde dOd ned ..." Pas pi ikke
at slippe fokus efter skuddet. Du kan
sammenligne det med, at du skal
gribe en bold: Du fokuserer pi bol-
den og holder fokus, indtil du har
bolden i hinden.

Mange oplever, at hvis de skyder
forbi i forste skud, rammer de i
andet skud. Det er, fordi de si - men-
talt - har fiet at vide, at: "Nu skal du
fokusere,", og der er ikke tid til at
trenke si meget, men udelukkende
forsoge at ramme rent.

Ifolge Rasmus Bjergegaard drejer
det i det hele taget om at komme se

langt, at man ikke trenker si meget,
men mere bruger sine indlarte og
tranede reflekser. Pi den mide
undgi man ogsi en anden vresentlig
faktor til at ramme ved siden af,
nemlig, at man som skytte skal trenke
over, om man kigger rigtigt ud ad
lObet og "sigter" rigtigt. Det giver en
uregelmassig og ukontrollabel foku-
sering. Ved at fokusere pi milet med
et tilpasset gevar bliver det en refleks
mere end en velovervejet handling.

INcnN
PATENTLOSNINGER
Han understreger, at det er meget
vanskeligt at generalisere pi dette
omride. Mennesker er forskellige,
og det mentale spiller naturligvis en
rolle. Der er si mange ting, der spil-
ler ind, som det fremgdLr af ovensti-
ende.

"Hvad der er ojedominans for
den ene, er det ikke for den anden,
og hvad der synes at v&re let og ele-
gant, kan vere meget svrrt for andre
at opni. Vi vil alle gerne skyde godt
og drrebe de fugle, vi skyder pi. Ved
at trane og kende sit gevrer og ikke
mindst sine egne evner og begrrns-
ninger kan alle blive bedre. Ingen
tvivl om det," mener Bjergegaard.

"Det, jeg har varet inde pi her, er
det helt elementare. Der er skrevet
mange boger om, hvordan man bli-
ver en god haglskytte, ogjeg oplever
mange gode haglskytter, som stadig
kommer og fir skydetrrning. Selv
de mest rutinerede har behov for at
fi atvide, hvordan de bliver bedre."r


