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Fejlfindingskema - pistol
Fejlfindingsskema og –vejledning
Skud kl. 11.30 – 12.00 skyldes, at skytten ser ud på skiven i stedet for at fokusere
på forreste sigtemiddel. Skytten har manglende forståelse for korrekt vandret sigtelinje (korn og kærv)
Skytten har placeret aftræksfingeren forkert og påvirker pistolen med et skævt træk.
Aftræk skal ske med ”blommen” på pegefingeren. Der skal være luft mellem pegefingerens grundled og pistolen. Skytten har ikke lige meget luft på højre og venstre side
af kornet.
Skytten har i forventning om rekylens virkninger allerede en brøkdel før skudafga ngen været forud for udviklingen eller har sluppet kontakten med aftræksfingeren for
tidligt og for hurtigt. Herved påvirkes pistolen, så mundingen kommer til at pege opad
til venstre.
En stigende påvirkning af tommelfingerens tryk på pistolens venstre side bevirker, at
skuddet flyttes til højre. Skytten klemmer med tommelfingeren. Skytten har ikke lige
meget luft på højre og venstre side af kornet.
Skud i området kl. 1.00 – 2.30 er karakteristisk for skyttens førreaktion på rekylen.
Skytten påvirker i ubevidst afventen på rekylens opslag skæftet med bagsiden af hå nden, hvorved mundingen drejes op mod højre.
Skytten bøjer håndleddet nedad for at modvirke rekylens opslag. Typisk for skydning
på grovvåben. Skytten ”sætter for tidligt af”, dvs at skytten slapper af i håndleddet før
skuddet faktisk er gået. Skytten har for løst håndled og ekstra spænding i 4. og 5. finger. Skytten ser ud på skiven i stedet for at fokusere på forreste sigtemiddel. Skyttende
har manglende forståelse for korrekt vandret sigtelinje (korn og kærv)
Skud placeret i området kl. 3.30 – 5.00 forårsages af, at skytten strammer sit greb om
pistolen. Herved tvinges mundingen til at dyppe mod højre, og udsvinget bliver større,
jo mere den sidste del af skuddet får karakter af et ”klip” (spænder grebet og hiver
skuddet af).

Det mest almindelige fejl-skudbillede. Skyldes at skytten hiver skuddet af. Skytten
skal træne korrekt aftræksteknik, nemlig at klemme skuddet af.

Vanskelig at finde en speciel årsag til. En kombination af ovennævnte fejl. Kan også
skyldes vekslende styrke i håndens greb om pistolskæftet, forkert skydestilling, manglende fokus på forreste sigtemiddel, m.v.

