
38 NP2 ’12

.38 WC

.32/.38 Ogival

.22 l.r.

7.65/9 mm

Inte så sällan hör man att 
skyttar förvånas över hur 
mycket kulorna sjunker på 
långhållstationerna i fältskyt-
tet. Träffarna sitter längst ned 
i fi guren och ibland har man 
missat helt. Särskilt markant 
är detta när man skjutit ka-
liber .38 WC. Frågan är hur 
mycket man ska kompensera 
för fallande kulbana när man 
siktar. I skjuthandbokens ut-
bildningsdel finns tabeller 
som beskriver förhållandena 
och som är till stor hjälp.
 Tabellerna visar skott-
ställning vid de vanligast fö-
rekommanden avstånden, 25, 
50 och 75 meter. Man utgår 
från normalladdad fabriksam-
munition som används i va-
pengrupperna A, B, C och R.

Vapnets spridning kan man i 
princip bortse ifrån, det är 
skyttens egen precision som 
avgör om det ska bli träff el-
ler bom. Men hur är det med 
kulbanan?
 I samtliga fall utgår vi från 
att riktmedlen på pistolen/re-
volvern är inställda så att man 
träffar mitt i målet på 25 me-
ter och att skytten gör en helt 
perfekt avfyring. Måtten är 
avrundade till hela centimeter.

Vapengrupp C:
Avstånd Så mycket faller
 kulan under rikt-
 punkten
50 meter 6 cm.
75 meter 21 cm.

Vapengrupp A
(7,65mm, 9mm para)
50 meter 3 cm.
75 meter 13 cm.

Vapengrupp B
(.32WC, .38 Ogival)
50 meter 10 cm.
75 meter 32 cm.

Vapengrupp R
(.38 Special WC)
50 meter 12 cm.
75 meter 39 cm.

På avstånd upp till 50 meter 
räcker det alltså att hålla mitt i 
som vanligt och göra bra avfy-
ringar för att träffa. Som fram-
går av uppgifterna ovan får 
man på längre avstånd tänka 
på att hålla något högre upp 
i fi guren.
 En annan sak att ta med 
i beräkningen är att man of-
tast får skjuta långhållstationer 
med stödhand. Detta förkor-
tar avståndet mellan riktme-
del och öga jämfört med när 

Så skjuter du 
långhåll!
Av: Ulf Hansson
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Nybörjare, men även mer erfarna 

fältskyttar, missar ibland att ta 

hänsyn till hur mycket kulan faller 

när man skjuter på långa avstånd. 

Här är några tips om hur man 

behöver sikta för att träffa mitt i 

fi guren.
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man skjuter med enhandsfatt-
ning och rak arm vilket resul-
terar i lägre träffar. Att sikta en 
aning högt i fi guren är alltså 
ett tips som gäller generellt då 
man använder stödhand.

Som framgår av tabellerna är 
det inte så stora avvikelser 
mellan siktpunkt och träff-
punkt när det gäller A- och 

S25 Vertikal

50 meter

C50, 75 meter

C40, 65 meter

1/3 fi gur, 70 meter

.38 WC

.32/.38 Ogival

.22 l.r.

7.65/9 mm

C-vapen, annat blir det i va-
pengrupp B och R. Där gäller 
kaliber .32 WC, respektive .38 
Special WC. En .38 Ogival-
kula har ungefär samma vär-
den som en .32 WC.
 För att träffa rätt med en 
.38 WC skjuten med en .357 
magnumrevolver (S&W) med 
6” pipa måste man hålla c:a 
12 cm högre i fi guren på 50 

meter och hela 40 cm högre 
på sjuttiofem meter.

Maximalt godkänt skjutav-
stånd för vapengrupp C är 
90 meter, men det förekom-
mer ytterst sällan. För att 
få en uppfattning om hur 
mycket kulorna sjunker på 
extremt långt håll (100 me-
ter) gäller nedanstående ta-

bell om pistolen/revolvern 
är skottställd mitt i fi guren 
på 25 meter:

Så mycket sjunker kulan på 
100 meter
C = 44 cm.
B (.32 WC) = 67 cm.
B (.38 Special) = 80 cm.
A 7,65 Para = 28 cm.
A 9mm Para = 29 cm.

B65, 75 meter
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