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Det är härligt när vårsolen 
smälter drivan och man kan 
börja skjuta fält! Den här ar-
tikeln riktar sig till såväl ny-
börjare som redan etablerade 
skyttar som kan behöva friska 
upp minnet och planera sitt 
fältskytte på bästa sätt. Utbild-
ning i all ära, men för att und-
vika onödiga fallgropar i sitt 
tävlande är det av stort värde 
att ta del av erfarenheter från 
mästare och fl erfaldiga guld-
medaljörer.

 Den här sammanställning-
en bygger på tidigare artiklar 
och intervjuer med några av 
våra mest framgångsrika mäs-
tare i fältskytte, Åke Nordin,
Thomas Beck och Tomas
Hämäläinen.

Två typer av 
fältskytte
Det fi nns två typer av fält-
skytte. På den traditionella fält-
skjutningen räknas antal träff 
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Fältskjutning är det nationella skyttets i 
särklass mest populära gren. Säsongen är 
igång på allvar och det kan vara bra med 
lite tips för de som nyligen kommit igång 
med pistolskytte och vill ut och skjuta fält, 
kanske för första gången.

special
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i figurerna enligt vad som 
anges i förutsättningarna. På 
en normal fältskjutning med 
åtta stationer blir maxresultat 
alltså 48 träff i X antal fi gurer. 
Eventuellt fi nns det en eller 
fl era ringade fi gurer där man 
dessutom räknar poäng för att 
särskilja skyttarna.

Den andra formen kallas po-
ängfältskjutning. I denna vari-
ant räknas antal träff per fi gur 
som på den traditionella vari-
anten, men man får dessutom 
en poäng för varje fi gur man 

träffat. Det är alltså i princip 
tillåtet att fördela skotten som 
man vill, med undantag för 
vad som sägs i förutsättning-
arna, det förekommer att man 
anger maxträff respektive mi-
nimum träff per fi gur.

På en poängfältskjutning kan 
man alltså välja bort någon 
eller några fi gurer på varje 
station, men missar på så vis 
givetvis motsvarande poäng.
 För en nybörjare kan 
denna variant vara en lagom 
”starter” på karriären. Man 

kan välja bort de svåraste 
fi gurerna, få mer tid på 
sig och lugnt koncen-
trera sig på siktbild och bra 
avfyringar.
 De skickligaste skyttarna 
vill givetvis träffa alla fi gurer. 
På en normal fältskjutning 
kan det betyda runt 80 poäng 
och på ett mästerskap med 
tio stationer kanske runt 100 
poäng (slutpoängen beror på 
hur många fi gurer som ingår 
i tävlingen). Även här före-
kommer ringade fi gurtavlor 
för särskiljning.

Endast 
pekfi ngret 
ska arbeta.

UPPROPET
Vid uppropet ska man vara uppmärksam, dels på vilken plats man har, men 
även på annan information som ges. Det händer att tävlingsledningen tvingats 
ändra något i sista stund då de skrivna förutsättningarna redan kopierats upp.
Står du på någon ytterplats utses du också till patrullchef och har 
hand om protokollpärmen. Av praktiska skäl är det oftast sista skytten i 
patrullen eftersom den fi guren markeras sist. Skytten närmast i bild får här 
förutsättningar och visar upp kontrollmärkningen av pistolen.

Framme på skjutplatsen ska man ha gjort klart för sig hur man ska fördela skotten.
Här en station där utgångsställningen är 45°.
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Förberedelser inför 
en fältskjutning
Det är givetvis individuellt 
hur man förbereder sig inför 
tävlingsdagen, grundregeln är 
dock att man ägnar omsorg 
åt vapen och utrustning. En 
översyn av pistolen/revolvern 
gör att onödiga eldavbrott kan 
undvikas. Rengöring av mat-
ningsramp och patronläge, in-
klusive slutstycket, är särskilt 
viktigt på .22:orna. Dessut-
om bör eventuellt fett putsas 
bort från patronerna, detta är 
särskilt viktigt vid skytte vin-
tertid. Fettet stelnar och för-
svårar för patronen att bottna 
i patronläget.
 Kontroll av att slagstiftet 
är intakt är också en bra åt-
gärd, ett reservstift bör fi nnas 
i skjutväskan. Det har hänt 
att skyttar rest till en tävling, 
kanske tio mil eller mer, bara 
för att på första stationen få 
”klick” som berott på att slag-
stiftet gått av när man kanske 
torrklickat efter rengöring el-
ler liknande. Återstår bara att 
ta en fi ka och åka hem.

Förberedelser handlar också 
om den fysiska formen. En 
skytt som har tränat skjut-

armen och är i god fysisk 
kondition ökar givetvis sina 
möjligheter att skjuta bra.
 Det är självklart olämpligt 
att gå på fest kvällen före täv-
ling. Thomas Beck, fl erfaldig 
SM-vinnare och världsmästa-
re inom PPC, menar att man 
gör klokast i att avstå sådana 
utsvävningar då det drar ihop 
sig till tävling.
– Vill man göra ett toppre-
sultat krävs det att man är i bra 
form, det fungerar inte annars, 
säger Thomas och fortsätter:
– Problemet med oss skyt-
tar är att vi normalt inte har 
samma kondition som en 
elitidrottare. Vi orkar gå runt 
en söndag på en fältskjutning, 
men orkar vi hålla koncentra-
tionsförmågan på topp hela 
tiden? Många ”rasar” vid sta-
tion sex, sju eller åtta och bör-
jar tänka på annat, orkar inte 
hålla fokus. En bra grund-
kondition är viktig, jag tränar 
minst två gånger i veckan, cir-
ka en halvtimme varje gång.

Övrig utrustning
När vapen och ammunition 
är under kontroll är det dags 
att se över resten. Är allt med 
i väskan? Glasögon, hörsel-

Skjutning utan stödhand. Stående med stödhand.

AMMUNITION
Tänk på att ta med till-
räckligt med ammunition. 
Om vi leker med den absur-
da tanken att målanordningar 
strejkar eller det händer något annat oförutsett på var-
je station med omskjutning som följd går det åt dubbelt så 
mycket ammunition än vad som normalt behövs för tävlingen.
 Tillkommer eventuellt extra ammunition för omskjutning 
beroende på funktionsfel på vapnet (det är tillåtet med en om-
skjutning på grund av godkänt funktionsfel per vapengrupp 
och tävling).
 På en åtta stationers fältskjutning innebär det alltså att man 
ska ha med sig minst 102 patroner för att vara på den säkras-
te sidan. Tillhör man den mer erfarna delen av skyttarna som 
ofta skjuter fullt räcker det inte ens med det. Den som skjuter 
fullt måste räkna med att det ska fi nnas ammunition även till 
ett fl ertal särskjutningsomgångar som kan bli nödvändiga för 
att skilja medaljörerna åt (detta förekommer ofta på de större 
mästerskapen).

Med en praktisk ”Snurreburk” från Sportec 
eller ”Dispenser” från LCE Shooting 
Equipment (bilden) får man ut 
exakt antal patroner som 
går åt inför varje 
station.

Att banläggaren 
överraskar hör till 
tjusningen med 
fältskytte.
Tomas Hämäläinen
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När gungan befi nner sig i 
ändlägena siktar man mitt i 

fi guren. Skjuter man i rörelsen är 
det framförhållning som gäller.Rörligt i sida.

För kaliber .22 och .32 gäller generellt denna framförhållning.

skydd, skyttekeps, skruv-
mejslar. I förekommande fall, 
insex- eller torxnycklar. Glöm 
inte hölstret!
 Ok, då går vi över till klä-
derna. Du ska inte behöva irra 
omkring på tävlingsdagens 
morgon och rota i gardero-
berna. Ställ fram det du ska 
ha på dig kvällen innan. Re-
jäla kängor, alternativt stövlar 
är ett bra ”allround” tips oav-
sett väder. Man vet aldrig vad 
som väntar ute på fältrundan 
hur fi nt vädret än är då man 
ger sig iväg.
 Många med lätta gym-
paskor på fötterna har fått en 

chock då de kommit fram till 
en station som är vattensjuk. 
Fel fotbeklädnad resulterar 
ibland i att vederbörande inte 
ens kan hjälpa till med marke-
ringen och sysslorna framme 
vid fi gurerna då marken varit 
för sank.
 Väderleken kan skifta un-
der dagen och det är alltid bäst 
att ha med sig regnkläder. I 
övrigt bör man klä sig så pass 
varmt att man inte stelnar till 
och huttrar om det blir vän-
tetid på någon station.
Thomas Beck har lagt mär-
ke till hur många slarvar med 
klädseln.

– Skyttar kommer ibland 
helt fel klädda till en blåsig, 
blöt och kall fältskjutning. 
Förutom bra kläder bör man 

dessutom ha rört på sig, fått 
upp lite puls och syresatt hjär-
nan, innan det är dags att ge 
sig ut på rundan.

Stående med 
stödhand ”weaver 
stance”.

Vid förfl yttning 
i sida; vridning 
av höfterna från 
höger till vänster.

Vid stor 
sidförfl yttning (och 
om tid medges) 
kan det löna sig 
att fl ytta ena foten 
och därmed hela 
kroppen.

Sittande, observera foten under 
baken.

Liggande. Pistolen kommer närmare 
ögonen, skotten träffar lägre.

Åke Nordin visar olika skjutställningar, 
utöver dessa förekommer också 
sittande på stol/pall eller liknande.

RÖRLIGA MÅL
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Restiden
Även om du hittar bra; åk till 
tävlingen i god tid. Det kan 
hända saker på vägen och det 
fi nns inget sämre än att kom-
ma fram med andan i halsen 
och – då man är föranmäld – 
tvingas be att få gå före i kön 
till vapenkontrollen.
 Det är betydligt lugnare 
om man efter anmälan och 
kontroll har till exempel en 
halvtimme kvar till upprop. 
Då har man också tillfälle att 
kontrollera utrustningen en 
sista gång. Ganska ofta hän-
der det att skyttar glömmer 
kvar hörselskydd eller an-
nan utrustning i bilen och 
får kuta iväg efter pinalerna i 
sista stund.
 Henrik Käck, också skick-
lig fältskytt och Thomas Becks 
mentor en gång i tiden, har 
sagt följande tänkvärda om 
restid: ”Man ska alltid ha tid 
att laga en punktering då man 
är på väg till en tävling”.
Tiden fram till upprop bör 
användas med förstånd, me-
nar Thomas Beck.
– Det får inte vara så att man 
sitter och fi kar tills det är en 
minut kvar till start. Alla för-
beredelser ska vara klara senast 
tio minuter före.

Skjutningen
Åke Nordin, också han mäs-
tare och skicklig fältskytt 
med mängder av framstå-
ende placeringar, har skrivit 
om fältskytte tidigare i NP. 
Här återger vi några av hans 
viktigaste tips avseende skjut-
ställningar, planering av skot-
ten med mera.
Till att börja med skottstäl-
ler Åke sina pistoler ”mitt i”, 
vilket innebär att han träffar 
exakt där han siktar:
– Jag strävar alltid efter att 
sikta mitt i figuren. Med 
skottställning mitt i kan jag 
”f lyta omkr ing” ganska 
mycket i fi guren och avfyra 
så länge bara kornet ligger på 
rätt ställe i siktskåran.

Om timingen i skjutningen 
säger Åke:
– Skjuter man mot en enda 
fi gur ska man sträva efter att 
hålla ett jämnt tempo. Inte 
för snabbt, då hinner man 

inte fånga tillbaka riktmed-
len i målet. Det får helt enkelt 
inte smälla om riktmedlen 
inte överensstämmer med en 
”godkänd” siktbild. Målens 
storlek har också betydelse. 
Små fi gurer kräver extra nog-
grannhet och jag försöker all-
tid ”spara” lite extra skjuttid 
till de små.

Om andningsteknik:
– Andningstekniken skil-
jer sig inte så mycket mellan 
precision- och fält, det gäl-
ler att ha frisk luft i lungorna 
då skjutledaren kommende-
rar ”färdiga”. Skulle det vara 
en längre paus mellan målens 
visning, kanske fem sekunder 
eller mer, passar man på att 
andas så att man har ny luft i 
lungorna då målen åter visas.

Att utnyttja skjuttiden:
– Utnyttja skjuttiden! Lär 
dig att hämta in riktmedlen 
och se till att få in dem i må-
let igen efter rekylen innan du 
avfyrar på nytt. Det är bättre 
att skjuta långsamt, träffa med 
fem skott och ha ett skott kvar 
än att stressa iväg alla skotten 
och kanske bara ha en eller 
två träffar. Tänk också på att 
det är hela tre sekunder kvar 
av skjuttiden från E:et i bör-
jan till det avslutande R:et i 
skjutledarens utdragna ”EE-
ELD UPPHÖÖRR”!

Ordningsföljd då det förekom-
mer fl era mål och grupper:
– Börja om möjligt alltid 
med att skjuta på det högra 
målet och fl ytta sedan åt vän-
ster till nästa. Vapnet rekylerar 
snett uppåt vänster och man 
får liksom en knuff till hjälp åt 
vänster. En vänsterhänt skytt 
gör tvärtom. Ibland måste 
man skjuta på målgrupper-
na i en viss ordning och då 
är det bara att fi nna sig i det, 
men grundregeln för mig är 
att alltid börja på det högra 
målet oavsett vilken bokstav 
det betecknas med. Sitter fl era 
fi gurer ovanför varandra skju-
ter jag alltid nedifrån och upp. 
Det är lättare att hitta in i det 
synliga målet ovanför än det 
som ligger under och döljs av 
handen med pistolen.

Lycka till med ditt fältskytte!

Låt dig inte luras av banläggaren! Var uppmärksam på 
målgruppernas beteckning, olika vapengrupper på samma tävling 
kan ha olika målgruppsindelning.

Den här fi guren står oftast 
på långt avstånd. Sikta 
då här för att träffa. Står 
den nära kan skjuttiden 
t.o.m. vara så kort som tre 
sekunder!

Om målspelet tillåter ska du på en sådan här station börja på högra 
målgruppen och den undre fi guren. Därefter skjuter du på fi guren 
ovanför. Efter detta fl yttar du till den vänstra målgruppen, samma 
procedur; först undre sedan övre fi guren.

Visas dessa 
samtidigt börjar du 
längst ned till höger 
på gula fi guren, 
fl ytta till lilla röda, 
gå snett upp höger 
till grön, vänster 
till svart, därefter 
ned till vänster 
röd A-triangel och 
avsluta i den gröna 
ovalen.

A

B

C

B

A

C

Vapengrupp A

Vapengrupp B

VapengruppC
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PATRULLSTIGEN
Många gillar att prata utmed patrullvägen. Flertalet tycker att 
detta är en del av tjusningen med fältskyttet, att man får möj-
lighet att tillsammans med kompisar utbyta erfarenheter, dis-
kutera hur man ska lägga upp skjutningen och mycket mera.
 Det får dock inte bli så mycket ”skojande och pladdran-
de” att man tappar koncentrationen inför skjutningen. Tomas 
Hämäläinen, fl erfaldig svensk mästare, tycker det är helt ok 
att ha trevligt och prata med kompisarna under promenaden, 
men menar att man måste ”skippa snacket” en stund före var-
je station för att kunna koncentrera sig på skjutningen.
– Ska man dra någon gräns kan den lämpligen gå då 
man har ungefär femtio meter kvar till station. På den sista 
sträckan bör man själv gå igenom förutsättningarna noga för 
att bilda sig en uppfattning om hur man ska skjuta. Sedan 
kan det ju hända att banläggaren klurat ut något man inte 
kan förutse, fi gurerna sitter inte på den målgrupp man trott 
etc. Då får man tänka om, men det tillhör ju det roliga med 
fältskytte, att mötas av någon överraskning då och då. Det 
viktiga är att du är fullt koncentrerad på skjutningen när du 
står vid nummerpålen.
 När man kommit fram och sett hur stationen ser ut ska 
man göra klart för sig hur man ska fördela skotten och hålla 
sig till det. Har du inte förstått förutsättningarna – fråga!

HJÄLPA TILL MED MARKERING
Efter eld upphör, isättning av säkerhetspropp respektive bricka och 
vapenkontroll är det dags att markera målen. Var uppmärksam på 
vad du ska göra. Det står oftast på utlagda skyltar framför de som 
ska hjälpa till, alternativt meddelas det av skjutledaren.

Slutligen bör vi skänka en tacksamhetens tanke till alla 
funktionärer runt om i landet som ställer upp och jobbar 
med fältskjutningarna. Här är det funktionärer från fyra 
klubbar som hjälps åt med ”Katarinaträffen”.

INNAN du 
kritar …

… ska träffarna 
granskas och avropas 

till skjutledaren. 
Därefter, om ingen 

protest hörs, får du 
krita hålen.


