
2.3.1 Tennål, sluttstykke, 

avtrekk og sikte. 

2.3.2 Hullkorn, iris og lapper 

 

 

 Vi tar her for oss Anschutz Fortner 



Låseplate bak: 

Eneste funksjon er å 

feste låsekilen.  

Låsekile 

Låseplate 



1: Ta ut låsekilen 

2: skru ut låsemutter 

    for sluttstykke 



1: Ta tak i ladearm, og  

     trekk denne bakover. 

2: Trekk sluttstykke ut.  





Skru av fremre del på sluttstykke ved hjelp av låsemutter 

Låsemutter 



Sett inn en tynn skrutrekker 

under/bakkant av tennstempel. 

(Da presser du tennstemplet  

maksimalt fram, og det er 

lettere å frigjøre låsemutter 

for tennstempelfjær).   



Bruk en tang, eller 

spesialverktøy til å 

presse fjæra ned. Vri 

låsemutter for fjær 90  

grader, og frigjør fjæra.   





Test/lær deg hvordan låsemutteren skal sitte. Da vil det bli 

lettere å få dette sammen igjen.  



Bruk sportstape rundt låsekulene 



Press ut låsesplint. (Denne får du ut bare en vei). 



Trekk delen med låsekuler fram. 



Press ut låsesplint for  

ladearm. 



Trekk ladearmen ut. 



Skyv ut denne bolten. 

(Fjærbelastede kuler 

i begge ender). 



Tennålen kan nå vippes  

ut i bakkant, og trekkes  

bakover. 





Dette bør du ha når du skal begynne å sette sluttstykket sammen igjen! 



Mutter sluttstykke: Entre fremre del først 



 

 

Diopter 

Lapper 



Hvis du monterer blenderinger/lapper på diopter, sørg for at det er luft  

mellom iris/diopterbase. (Du kan risikere at diopteret ikke flytter seg når  

du skal stille/skru). 

Strammer du disse skruene for hardt, risikerer du at diopteret sitter 

helt fast når du skal stille/skru. (Børsemakerarbeid?). 





 

 

Avtrekker 



Flytter du avtrekkshus fram, vil det være lettere å lukke sluttstykket, men du får  

mindre oppspenning av tennål, og kan risikere klikk. Du kan flytte avtrekkerhus  

ca 2 m m fram/tilbake. Anbefaler midtstilling. 

NB! Ta ALLTID ut sluttstykket FØR du løsner/fester avtrekkerhuset. 

1 
2 

1,2: Festeskrue for avtrekkerhus  



1 
2 

3 

4 
5 

1:    Avtrekksvekt. (Både trykkpunkt og fortrykk). 

2:    Avtrekksvekt, finjustering. 

3,4: Vandring av avtrekker etter/før avtrekk. 

5:    Vandring av avtrekker mhp fortrykk. 



 

 

Magasinholder 



Hvis magasinene henger, kan du justere ”tungen” 1. Løsne først skrue 

2 og 3. Sett i ett magasin, og trekk til. Prøv. (Her kommer du til å banne  

litt). 

1 

2 
3 



 

 

Bruk av måleklokke for å  

  sjekke diopter. 



Måleklokka settes opp slik at den står fritt, og ikke tar borti noe. Målestiften  

settes på bevegelig del på diopter. (Høyde eller side). 

Målestiften er her satt  på 

irisblenderen. (Høyde). 



Vi skrur 10 knepp opp, 

og 10 knepp ned igjen. 



Viseren skal flytte seg med faste intervaller. Hvis vi skrur opp, og 

skal skru ned igjen, skal det  helst ikke være mer enn ”½”døknepp”. 

(Det er meget sjeldent det ikke er ”døknepp” når vi ”snur” retning). 



Hullkorn 

 Den mest brukte hullkornstørrelsen er 3,0 
m m, med en godstykkelse på 0,9 - 1,2. 

 Dette har litt med hva skytter vender seg 
til, og vil ikke være den avgjørende tingen 
i forhold til skytterens resultat. 

 Ved tåke/dårlig sikt bør utøver gå opp til 
3,4 – 3,8, og med relativ tynt gods. Da 
slipper du til mest mulig lys. 



Iris 

 Fordel med irisblender er at du kan regulere 
lyset du slipper inn i diopteret. Dette både med 
lysfilter og størrelse på diopterhull. Størrelsen på 
diopterhullet bør ligge mellom 0,9 – 1, 2 m m. 

 Ulempen er at du må passe ekstra godt på en 
irisblender i forhold til et fast hull. Det tenkes da 
på støv, vann og andre forurensninger.  

 Ved tåke/dårlig sikt må utøver kanskje gå utover 
diopterhull på 1,2. Skru opp til han/hun ser 
”klarest”, og bruk dette ved slike forhold. 

 


