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Skyteteknikk 
Det er viktig å lære de grunnleggende skytetekniske ferdighetene før en begynner å 
kombinere skytingen med løp og langrenn (kombinasjonstrening). Det anbefales å skyte 
mest på pappskive inntil ferdighetene er gode nok. Nedenfor følger en del momenter ved en 
god skyteteknikk.  
 
a. Ladegrep 
– Ladegrepene utføres uten at du løfter høyre albue fra underlaget. La fingrene, håndleddet 
og underarmen utføre ladegrepet mens våpenet står mest mulig i ro mot blinken. NB! Høyre 
kinn skal ha samme presset mot kolben hele tiden. Mange har lett for å flytte litt på hodet 
under ladegrepet. 
 
b. Avtrekksteknikk 
– Kontroller avtrekksvekten din slik at du trener med riktig avtrekk (minimum 500 gram). 
– Still avtrekkeren slik at avtrekksfingeren ikke berører skjeftet eller avtrekksbøylen når du 
utfører avtrekket. 
– Avtrekkeren bør være i fingerens ytterste ledd, slik at fingeren kan dra rett bakover. 
– Bare fingeren, og ikke hele hånden, skal utføre avtrekket. 

Avtrekket skal utføres i 4 faser: 
1. Trykkpunkt 
2. Trykkøkning (så langt som mulig uten at skuddet går av) 
3. Avfyring 
4. Ettertrykk (vent til kula har forlatt løpet) 
 
Ved skyting på selvanviser, og spesielt i konkurranser, har mange en tendens til å avslutte 
avtrekket og ta nytt ladegrep for tidlig. Dette fører til at geværet beveges før kula har forlatt 
våpenet. Det er derfor viktig å lære seg ettertrykk (holde avtrekksfingeren i ro etter at skuddet 
er avfyrt). Grepet med avtrekkshånden på kolben/skjeftet bør være så hardt at det tilsvarer 
avtrekksvekten. 
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Figuren viser trykkøkning på avtrekkeren, med metode 1 (blå), metode 2 (rød) og pusting 
(grønn) for eliteløpere. Yngre utøvere vil måtte bruke lengre tid i de forskjellige fasene 
av avtrekket. 
 
c. Pusteteknikk 
Den pusteteknikken som skal benyttes i konkurranser, bør innøves på all skytetrening. Det vil 
si at du også på tørrtrening og presisjonsskyting puster slik du vil gjøre under konkurranser. 
Det er spesielt viktig for en skiskytter å få nok oksygen før og under skytingen. Pust derfor 
godt mens du inntar skytestillingen og pust nok mellom hvert skudd. Pustingen bør vare så 
tett opp til avtrekksøyeblikket som mulig, slik at du slipper å holde pusten for lenge. Hvis du 
ikke får til å trekke av innen rimelig tid, må du puste på nytt før avtrekket. Det er mest vanlig 
å avslutte pustingen med å puste halvparten av luften ut igjen før avtrekk. 
 
d. Sikteteknikk 
– Sikt med høyre øye. 
– Venstre øye holdes åpent, men du kan feste en lapp til venstre på baksiktet eller stikke en 
papplapp opp under luen som «blender» for venstre øye. Eventuelt lukker du delvis venstre 
øye. 
– Pass på å blunke jevnt og rytmisk. 
– Siktetiden må ikke bli for lang (maks 4-5 sek.). Blir den lengre må du begynne på nytt, også 
med pustingen. 
 
e. Krav til treffbilde 
– Benytt pappskiver slik at du kan se nøyaktig hvordan du treffer. 
– Det er selvsagt morsomt å treffe «midt i blinken», men det viktigste er at 5-skuddserien er 
godt samlet. Målet må være at du treffer godt innenfor treffringen for liggende. Etter hvert 
stiller du også krav til at serien er «midt i blinken»,. det vil si at du stiller på siktet. 
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– Skyt ikke mer enn 5 - 8 serier pr. treningsøkt, tren heller oftere. 
 
 
f. Å skru på siktet (diopteret) 
– Ett knepp (hakk) på siktet gjør i praksis at du forflytter treffet ca.5 millimeter. 
De fleste sikter stiller du opp og til høyre ved å skru stillingsskruene mot urviseren. På de 
russiske siktene er det motsatt.  
 

 
 
Når du har vært med en stund på skiskyttertrening og lært det grunnleggende, kan du øve på 
å skru på siktet. Da bør du lære utenat hvilken retning du skal skru, uten å måtte se på pilene 
på siktet. 
– Etter hvert kan du også øve på å skru på siktet på grunn av vind. Det gjelder å legge merke 
til hvordan vinden er på innskyting i forhold til når du kommer inn til skyting senere på 
treningen eller i konkurranse. 
 
g. Standplassarbeid 
Les nøye gjennom reglementet for opptreden på standplass, slik at du ikke utsetter andre for 
fare og blir disket selv. Et effektivt standplassarbeid går ut på å gjøre flest mulige ting 
samtidig 
– Inntar skytestillingen samtidig som du lader, vurderer vinden, puster godt og finner riktig 
skive. 
– Ta hver operasjon i riktig rekkefølge, slik at du får med deg mest mulig i en og samme 
håndbevegelse (klaffer, magasin og rem). 
Dette må du trene ved tørrtrening. 
Stavene plasserer du langt fremme og til høyre slik at du ikke tråkker på dem. 

 

Vindvimpel som viser ca. 3 knepps vind  Ca.6 knepps vind når vimpelen 
letter seg mot vannrett stilling 

 

– Du gjør alt på samme måte som når du skjøt med støtte, men støtten under venstre 
hånd/underarm må fjernes. 



  
 

 4 

– Når du serie etter serie skyter gode samlinger, øker du hastigheten på skytingen gradvis. 
Men behold kravet til gode samlinger. 
– Nå er tiden inne til å stille større krav til at de gode samlingene er «midt iblinken». Vind 
påvirker kula, og du lærer deg etter hvert hvor mye du må skru på siktet ved forskjellige 
vindstyrker slik at samlingen hele tiden er «midt iblinken». 
– Føler du at du etter hvert kan skyte gode samlinger og justere siktet for vind, er tiden inne 
for å begynne å skyte på selvanvisere. Du må fortsatt skyte innskytingsseriene på pappskive 
og også enkelte ganger trene på pappskive for å kontrollere at samlingene er gode og «midt i 
blinken». 
 

 

 


