
NOEN VIKTIGE TING Å TENKE PÅ  

NÅR DU DRIVER MED SKISKYTING! 

Lars Håkonsen, Bø Skiskyttarlag 2006/2008 

 

Klikk deg gjennom presentasjonen…….. 

[Trykk F5 hvis du  ikke er i lysbilde-modus.] 



Formål med presentasjonen 
• Grunnleggende liggende skyteteknikk for 

– De aktive (viktigst!). Vær din egen trener! 

– De foresatte: mini-trenerkurs for å bli bedre 
hjelpetrenere på treningene. Alle voksne på 
treningene kan bidra med litt! 

• Trenings- og læringsmål for ulike aldersgrupper 
– Nybegynnere (9 og 10 års-klassen) 

– Fra 11-års klassen: første år på liten blink 

– Reimskyttere 

• VISUALISERING! ”Se” er bedre enn ”høre”!    
(Vi kan ”prate” i 100 timer om disse tingene uten 
at det nødvendigvis hjelper!) 
 



HVA SER VI I SIKTET? 
”RUND” BLINK? (LIKE MYE HVITT PÅ ALLE SIDER AV BLINKEN) 

BØRSA I VATER? (loddrett) 

PASSE STORT HULLKORN? MYE BRUKT: 2,8 til 3,4 mm 

PASSE DIOPTERHULL (LYSÅPNING PÅ 

BAKSIKTET) I FORHOLD TIL ØYEAVSTAND?  

(KOLBELENGDE, BAKSIKTETS MONTERING) 

HER SER VI LITT FOR MYE ”LUFT” 

RUNDT FORSIKTET! SKYV BAKSIKTET 

FRAM og/eller MINDRE DIOPTERHULL 



DETTE ER MER PASSE! 

OMTRENT SAMME AVSTAND 

SOM HER 

HER 



PASSE LYSÅPNING PÅ BAKSIKTE? 

PASSE ØYEAVSTAND? 

(KOLBELENGDE, BAKSIKTETS MONTERING) 

HER FÅR VI FOR LITE DIOPTERHULL 

OG/ELLER FOR STOR ØYEAVSTAND. 

LITE LYS SLIPPER GJENNOM. 

BLINKEN BLIR ”GRÅ”. 

FLYTT BAKSIKTE BAKOVER og/eller STØRRE 

DIOPTERHULL 



Normalt ingen grunn til å overfokusere på problemet med å se 

”for mye” rundt forsiktet. 

 

Så lenge diopterhullet er standard, dvs. 1,2 mm eller mindre, 

vil vi i praksis få minimal treffpunktforskyvning selv om vi 

eventuelt har diopterhullet skjevt i forhold til forsiktet. 

 

Større problem i praksis for yngre løpere som benytter 

geværer der kolben er i lengste laget. 

 

Vår erfaring er at en del av de yngste ofte blir liggende for 

langt bak, slik at diopterhullet blir for lite i forhold til naturlig 

øyeavstand. Flytt diopteren så langt bak som mulig for disse! 

 

Forbehold angående diopterhull: 



HOLD BØRSA I VATER: Unngå ”kanting”! 

1. Loddrett gevær: sentrumstreff 

2. Kanter til høyre:  

treffer for lavt og til høyre 

3. Kanter til venstre:  

treffer for lavt og til venstre 

Men: du skal kante mye før dette gir stort utslag! 



Veldig god skyting (i betydningen gode samlinger),  

men likevel dårlig resultat pga at liggestilling, børsevinkel 

m.m. varierer fra serie til serie….. 

Har du lagt deg ned likt fra gang til gang? 

Samme vinkel mellom kropp og børse/skyteretning? 

Samme albuevinkel?  

Kinn plassert på samme sted på kolben? 

 

innskyting 

Serie 1 Serie 2 



HAR DU ”STILLE-SYKEN”? 

Hvis det ikke blåser, skal børsa i prinsippet gå i samme treffpunkt som 

forrige gang! 

”3 venstre og 2 opp” + ”3 høyre og 2 ned” = null til sammen…… 

Bedre å skyte en gang til – før du stiller? 

Lett å stille fordi vi  skjøt ”feil”, slik at vi bommer når vi skyter ”riktig”! 

 

”DAG 1” 

”DAG 2” 

”DAG 3” 



HAR DU ”STILLE-SYKEN”? (forts.) 

KAN VÆRE EN GOD IDÉ Å NOTERE ANTALL KNEPP FOR HVER 

TRENING.  

STILLER DU TIL VENSTRE OG SÅ TIL HØYRE OG SÅ TIL VENSTRE OG 

SÅ TIL HØYRE?  

I SÅ FALL FLYTTER DU TREFFPUNKT FRAM OG TILBAKE HVER GANG 

UTEN Å HA KONTROLL….. 

HVER SKYTTER BØR UTVIKLE EN TYDELIGERE GRUNNINNSTILLING 

OG KUN STILLE SEG BORT FRA DETTE HVIS DET ER EN GRUNN FOR 

DET!  

(FOR EKSEMPEL: VIND, STERK SOL, SIKTET KOMMET UT AV 

STILLING, NY TYPE AMMUNISJON.)  

 



De tingene vi her har fokusert på; 

 

• lik liggestilling 

• lik børsevinkel (holde børsa i vater) 

 

er mye vanskeligere å få kontroll over i skiskyting enn i 

baneskyting, fordi skytterne kommer ”rausende” inn fra 

skisporet med høy puls. 

 

Ved baneskyting har du bedre tid til å klargjøre 

skytestillingen før det første skuddet går. 

 

Skal du få kontroll over dette som skiskytter, trenger du 

veldig mye terping på å gjøre ”alt” likt hver eneste gang 

du kommer inn til skyting! 



GOD LIGGESTILLING 1 (Bilder kopiert fra Skisport nr. 6/2004, 

”Ola Lundes skytetips”) 



Skal få god nok støtte fra 

reima til at vi kan ha 

avslappet hånd! 

 

Skal kunne ”sovne” når vi 

ligger i stilling!!! 

GOD LIGGESTILLING 2 



GOD LIGGESTILLING 3 



GOD LIGGESTILLING 4 

Hvis du skyter med støtte: tilpass støtte til liggestilling, ikke motsatt! 

Kinn trykkes godt ned mot kolben 

(økt stabilitet) 

Fin øyeavstand til diopter 



 

• Skyt på papp 

• Vær godt innskutt i utgangspunktet 

• Kom inn med puls, kom kjapt i stilling, skyt 3-5 skudd, se 

på samlingen 

• Gjenta, se på samlingen 

• Gjenta, se på samlingen 

• Flytter samlingen seg?  

• Da er det noe du forandrer på fra gang til gang. Men hva?  

• Spør treneren om hjelp hvis du ikke vet det selv…  

• (men igjen er det viktig å (også) være sin egen trener! Ta 

kontroll over egen skyting!) 

 

 

En god skyteøvelse for å kontrollere om treffpunktet flytter 

seg fra gang til gang: 



Litt om pusteteknikk, siktebilde og avtrekk 

I skiskyting er du andpusten og har høy puls når du kommer 

inn til skyting. 

 

Det betyr at du har dårlig tid til å få til et godt avtrekk – du kan 

bare holde pusten et par-tre sekunder om gangen. 

 

I løpet av denne korte tiden, skal du gjennomføre et korrekt 

avtrekk samtidig som siktet et korrekt sentrert. 

 

Du må innarbeide en puste- og avtrekksrutine som er slik at 

du trekker av i det du har pustet halvveis ut, og holder pusten 

et lite øyeblikk (ca 2 sekunder).   



Pustesekvens – eks. med skudd på annenhver utpust 
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De beste skiskytterne skyter på hvert utpust. (?) 

 

I starten er det bedre å puste flere ganger mellom hvert skudd 

og heller konsentrere deg om å gjøre det riktig når du først 

skyter! 



Pustesekvens og avtrekk (forts.) 

Når du puster inn, beveger overkroppen seg oppover, mens albuen er i 

bakken.  

 

Det betyr at våpenet stiger i bakkant i forhold til i forkant hver gang du 

puster inn – treffpunktet synker. 

 

Når du slipper ut luft, stiger treffpunktet igjen. 

 

Du må slippe ut ca. halvparten av lufta, og la siktet stige opp i senter av 

blinken. 

 

Mens du puster inn og ut, øker du trykket på avtrekkeren (helt inntil ca. 

80 % av avtrekksvekten). 

 

Når du holder pusten og får sentrert treffpunktet, øker du trykket gradvis 

de siste ca. 20 %, inntil skuddet går av. 
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Pust  

inn 
Pust  

halvt  

ut 

Pust  

ut 

resten 

TREKK AV! 

Pustesekvens og avtrekk (forts.) 



Nærbilde av utpust- og avtrekksfasen 
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• slipp ut luft 

• la siktet gli opp i 

blinken 

• hold pust, og øk 

trykket til skuddet 

går av (2 sekunder) 

• husk ettertrekk 

her skyter du! her er det for seint! 



Slipp luften halvveis ut……. 

Øk presset på 

avtrekkeren mens du 

holder pusten til 

skuddet går! (2 sek) 

Du traff! 

Utpust og avtrekksfase (forts.) 



AVTREKK – TRE POSISJONER PÅ AVTREKKER 

2 

1. Utgangsposisjon (før du rører avtrekkeren) 

• Gå rett fra 1 til 2 (til trykkpunkt) med en gang! (Mens du 

puster) (og ikke gå tilbake; ikke ”fil” fram og tilbake!) 

• Øk trykk inntil 80 % av avtrekksvekt mens du puster 

• Stig opp i rund blink, hold pusten, og øk de siste 20 % av 

avtrekksvekta i løpet av 2 sekunder. PANG. 

• Ettertrekk inn til posisjon 3 (1/2 sekund) 

2. Trykkpunkt (dødgang, dvs. helt uten motstand fra 1 til 2) 

3. Låst posisjon (der det stopper) 



Skyting på papp er nøkkelen til god skyting! 

Hver trening/konkurranse starter som oftest med innskytinger 

på papp. 

Skuddene på papp er ekstremt viktige! Vær fullt konsentrert! 

 

God samling og sentrering på papp er en forutsetning for 

høy treffprosent på selvanviserne etterpå. 

 

Bedre å skyte mer på papp til du er sikker på samlingen enn 

å gå over til selvanvisere før du er klar! 

Dette er  

kjempebra! 

Dette blir du 

ikke ”klok” av! 



 

1. NYBEGYNNERE 

• Grunnleggende våpenbruk: magasin inn/ut, ladegrep.  

• Tilpass støtte til kropp, ikke kropp til støtte! 

• Liggestilling – likest mulig! 

• Avtrekk (se filmer etterpå) 

 

KJEMPEBRA! 

2. FRA 11 ÅR: SMÅ BLINKER 

• Målsetning: Innskytingssamling innenfor 5-

kroning 

• Terping på pusting, avtrekk og skyterytme 

• Liggestilling: likere og likere år for år……. 

• 3 treff er VELDIG BRA det første året!!!! 

• Bortkasta skudd på stål hvis vi ikke er 

sentrert på papp! 

Ikke godt nok! 

ALDERSTILPASSEDE TRENINGSMÅL 



3. REIMSKYTTERE (13 +) 

• Mye av det samme som for liten blink med støtte, pluss 

• Tydeligere rytme, vær tøff mot blinken (angrip!) 

• Rett inn til trykkpunkt på avtrekker mens du puster (øv 

hjemme!) 

• Øve på raskere gjennomføring av hver serie 

• Enda bedre innskytingssamling 

• Større toleranse for puls 

• Stabilitet 

• Tre treff av fem i snitt er ”veldig bra” første året! (6 av 10) 

• Fire treff av fem i snitt er ”veldig bra” andre året! (8 av 10) 

• Sakte forbedring gjennom 13, 14, 15 og 16-års klassene. 

 

Treningsmål:  

Flere og flere slike! 

Må få dette til uten puls! 

Deretter også med puls! 

Stikkord:. KONDIS! 



Trening og treningsprioritering for øvrig 

 

En skiskytter er ikke en skytter som går litt på ski i tillegg! 

 

En skiskytter er derimot en skiløper som i tillegg må være 

god til å skyte – og til og med når hjertet banker fort! 

 

Skiskyting er en skiidrett! 

 

Derfor: selv om det vil være flott å ha skytetrening flere 

ganger i uka, er det kanskje enda viktigere med skitreninger. 

Det tar flere år å lære seg å gå godt på ski enn å skyte (tross 

alle utfordringer knyttet til skyting!) 

 

Klikktrening 10 minutter hjemme er ofte svært utbytterikt som 

supplement til skarp skyting. Med ski er det derimot verre 

med ”tørrtrening”….. 

 

 

 



Lykke til! 


