
Våpen og 
ammunisjonstesting 



Før du starter testen, sørger du for å merke hvor håndstopper skal sitte osv. 
Våpenet skal helst ha gjennomgått en ”hovedrengjøring”. Se pkt 2.3.3, eller  
være nypusset. 



Til testing har NSSF fått benytte fasilitetene hos Norma. Her er det en fryseboks 
hvor vi kan regulere temperatur ned til -18 grader. 



Vi legger inn våpen ca to timer før testen starter. (Konkurranselikt). 
Ammunisjon bør ha en akklimatiseringstid på helst 12 t eller mer hvis 
vi snakker om lave temperaturer, - 7-8 eller kaldere. (I konkurransesituasjon  
kan vi legge ammunisjon i bil om natten eller tilsvarende).  



En skytestol kan se slik ut. Det bør være mange oppspenningsmuligheter. 
Pass på når du spenner opp våpenet, at du ikke setter en spennskrue der hvor 
magasinet sitter, eller der hvor avtrekkerhuset er. (Der er det meget tynt treverk,  
og du vil ganske sikkert skade våpenet. Bruk fornuft når du spenner opp. Våpenet  
skal sitte fast, men heller ikke mer. 

U- jern 

Bladfjær 

Solid fundament 



Skytebukken kan være et U-jern som sitter på bladfjærer som vist på bildet 

Bladfjær 

U-jern 



Du kan ha stor nytte av en trekloss som vist her. 

Reimglider 



Klossen festet på skinna til håndreima. 

Hull for reimglider 



Fest våpenet på minimum to punkter, et foran og ett bak. 
Her har vi brukt tre punkter. To på klossen foran, og ett bak der det 
er massivt tre i stokken. 



NSSF har en testlåskasse som det er lett å skifte pipe i. Her kan vi skifte piper  
uten å ta låskassa ut av skytterstolen. Det betyr at vi kan teste piper FØR vi  
monterer de i låskassa til utøvere. 



Når du skal skyte, lukker du igjen  
mekanismen med skudd i kammeret.  
Så legger du hånda på løpet og kjenner 
at vibrasjonene i våpenet blir borte/dør. 
Så slipper du våpenet, ta KUN pekefinger  
inn på avtrekker, inn til trykkpunkt og 
presser sakte bakover til det smeller. 
Neste skudd. 



 Vi skyter som regel 5-10 pusseskudd før vi 
starter testen. Da ”setter” våpenet seg i 
stolen, og testen kan begynne. 

 Vi skyter alltid10 skuddserier.  

 Vi har hovedtest på 0 og – 10 grader. 

 Som regel er dette samme ammunisjon. 

 Det kjøres også en test på elitevåpen i -20. 

 Her får vi en annen type ammunisjon i 50 % 
av tilfellene.  

 Vi måler største diameter i m m. 



Det er store forskjeller på ammunisjon i de forskjellige løp. Vi har en helt sikker  
erfaring her: Vi MÅ teste foran HVER sesong!! 



Her ser vi et eksempel på meget god  
ammunisjon, men som ”slenger” ut 
ett av 10 skudd. Dermed er ikke 
dette konkurranseammunisjon 
for eliten. 

Vi ønsker en samling med største diameter 
på 18 mm i -10 grader, eller bedre. 
 (Dette kravet gjelder våre eliteutøvere). 
Anbefaler 22-23 mm som ”god nok  
ammunisjon” til vanlig bruk. 
Hvis vi ikke oppnår de samlinger vi 
ønsker, må vi prøve andre lotnr, eventuelt 
til slutt bytte løp. 


