
NSSFs skytefilosofi  

Trenere og  
aktive har  
utviklet NSSF 
sin 
skytefilosofi i 
perioden 02- 
06 



Kunnskaps/erfaringspakke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

• Miljøet har ofte de elementer av kunnskap/erfaring som er 
nødvendig.  

• Det blir lett en sammenblanding av positive og negative elementer. 

•  Vi ønsker å bruke de riktige/positive delene i den videre jobben. 
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Grunnpilarene i filosofien. Fem bokser å plassere  
tankene i. 
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Teknisk ramme 

Unnskyldninger 

Søppelbøtte 

- presse 
-egne forventn 
- omgivelser 
- osv  

Rammefaktorer 

18 forskjellige økter,  
og beskrivelse av 
Disse. 

Øktarkiv 

Inneholder satsnings- 
områdene, og er  
”highway`en” til målet. 

Hovedmeny 

•Når vi er på standplass, skal vi låse tankene i Teknisk ramme. 
•VI TENKER KUN GJENNOMFØRING! 
•Teknisk ramme beskriver handlemåten/hva vi gjør under serien. 
•Vi skal være i ”TEKNISK RAMME” hele tiden. 



Vi oppretter først en ”søppelbøtte” som 

vi legger de negative elementene i. 
 

        - tror ikke jeg klarer…. 

             - var sliten….. 

            - ukonsentrert…. 

             - blåste på meg…. 

             - dårlig gli, løssnø… 

             - var helt rolig, men en        

               en som forstyrret meg…. . 

    - Ei diger gran lå midt i løypa…. 

     - osv 

 

 
 

 Dette er ting som vil være ”grus i maskineriet” i det 
videre arbeidet. Disse tankene kasseres! 



Teknisk ramme. Vi lager en ”kakeoppskrift” for 

liggende skytestilling. 

- Riktig pusting 50m fra matta 
- Riktig vinkel inn på matta. 
- Standplassdrill. 
- Stå på knærne, pust, reim, mag 
- Se på skiva, (blink 3).  
- Fall framover, ta deg for med H hånd. 
- Strekk fram V hånd/albue.  
- Plasser V albue. 
- Kolbe i skulder, H albue ned på matta. 
- Slapp V arm, H skulder,  
- Kontroller pistolgrep. (Holde passe fast). 
- Slipp ut pust, sig opp i blinken, frys. 
------------------------------------ 
- Rund blink, press, ettertrykk 
- Pust 
- Rund blink, press, ettertrykk 
- osv…….. 

K 
K 
 
K 
 
 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
 
 
F 
 
F 

K= kontrollpunkt 

F= fasit 

(Utøver må selv ut- 
forme sine egne 
K/F)!! 



Rekkefølge og innøving av K/F.  

Vanskelig? Et lite tips: Noter rekkefølge på K/F, legg lappen på standplass.  
Målet er å ha lik spenning før og etter avtrekk, og å trekke av i skravert sone,  

Påstand: 

100 timer. Konsentrert jobbing. ALLTID samme rekkefølge.  

Investerer du dette, vil framgangen komme. Dette er elementer som du vil trene til karriereslutt.   

DETTE GJELDER BÅDE LIGGENDE OG STÅENDE. 

Skal alltid være med , både på komb, basis og tørrtrening: 

 

Avspenning på utpust. 
Fasit/ettertrykk 

 

Kontrollpunktene øves inn  
på basistreningene. 

Automatiseres. 
(Se øktarkiv). 

VIKTIGST 

Nest viktigst 



Mer info:Pusteteknikk 

   Pust           Skudd      Pust          Skudd 

- På utpust, gjennomfører du avspenning. 
  (V arm, H skulder, grep). 
-Holder pusten. (Lukker i ganen). Og        
 trekker fram fasit. 
 
-Fasit omhandler: 1 Siktebildet. 2 Avtrekk. 
 
 



Trekke av i ”skravert sone”. 

Bruk av FASITORD. (Midt i, svart, rund, rund blink,) Se lysbilde nr 5, Teknisk ramme. 

Avtrekksperiode. Holder pusten. 

Skravert sone.  
Skudd avleveres. 

1 pust  = 0,75 s 
1 skudd= 1,5 s 
 
Fra første til siste= 
10,5 s. 

Pusterytme,  

F 

Frys, press 

Etterholding 

F 



Mange er for en helt rett linje 

nakke/rygg. 



Men det finnes andre løsninger også, selv om 

denne ikke er å anbefale innen skiskyting. 

Sergei Martynov,  
En av verdens  
beste liggende 
skyttere de siste 
10 år.  
(O L  Athen 04). 



H skulder langt tilbake, V skulder langt 

fram. Åpen stilling. Ikke så bra! 



Dette er en bedre løsning 



Høyre lår/geværpipe tilnærmet 

parallelle 



Godt trykk med kolben inn i 

skulderen. 
Vi skaper trykk i skuldra 
ved å: 
Ligge med hovedtyngden 
først på V kne, V hoft og  
albuer, børsa er i skulder. 
Når du slipper H hoftekam  
ned, vil H skulder naturlig presses 
fram. (Du skal være avslappet i  
skulder)  
Ved å flytte håndstopper litt fram,  
og stramme reim, oppnår vi også å  
øke trykket litt.  



Ligge nok ”bak” våpenet 

Ei linje vi skal sjekke! 
Retning løp/skotupp.  
Variasjon fra 0-30 cm. 



På venstre side av våpenet, ei loddlinje ned på innsiden av 

V albue. En lysåpning på 1-3 cm som en norm. Reguleres 

med å flytte H albue ut/inn. V hånd høyre/venstre. 



Unngå at reima ligger inntil skjeftet. 

Dette vil forstyrre rekylopptak. 



Dette er en bedre løsning.  

Armreim festes på øvre tredjedel av overarm. 



Dette er en god liggende stilling sett fra siden. Ligg 

høyt, slik at du unngår puls fra mage.  

Parallelle linjer, H/V håndledd 
tilnærmet rette. 
 



Får du fortsatt puls fra mage, kan du prøve en variant med å trekke opp 

kneet. Du får magen mer opp fra bakken, ved å vri stillingen over på 

siden. (Husk at du må kunne ligge slik med ski på bena). 

Kan være et  
ustabilt punkt! 
Helen vipper opp/ned 
i takt med pulsen. 
Forplanter seg videre  
i kroppen. 



Trykk på kinnstøtte. Fast, men ikke overdriv! 



 

 

Siktebildet. 
Her vris våpenet litt mot klokka, holder det ikke i lodd. Skuddene vil sitte 

litt til venstre, hvis du er innskutt i midten med våpen i lodd. Prøv 

 

 
å kante begge veier, se hvor mye det slår ut. 



Holde på vind. (Shadeing). Prøv! Se hvor mye det slår ut. 

Vindbildet er opp 
venstre/ned høyre.  
 
Du skal holde etter ei 
linje ca kl 10-16.  
 
Her holdes det lavt, men 
for lite til høyre, i forhold 
til vindbildet.  
 
(Vind fra høyre 
i dette tilfelle).     



Oppsummering liggende:  

Standplassdrill må øves så du kan den i søvne! 

Når du ligger i stilling,  og er avslappet i legger/lår, kjører du avspenning på utpust, (bølge 

som går gjennom kroppen i rekkefølge som vist). Utviklingstid:3 år og til karriereslutt.  

0. Utpust 
• V arm 
• H skulder 
• Kontroller grep 
 (Likt hver gang, fast) 
4. Frys 
5. Rund blink 
6. Press 
7. Ettertrykk 
 
3 faser: 
Fase 1: (0,1,2,3). 
Fase 2: (4,5). 
Fase 3: (6,7). 
 
  
 
 
 
 

Her må du trene litt! 
Ligge avslappet med  
beina. 



Teknisk ramme. Vi lager en ”kakeoppskrift” for 

stående skytestilling. 

- Riktig pusting 50m fra matta. 
- Riktig fotvinkel. (0ppstilling i forhold 
  skiva). 
- Standplassdrill. 
- Plassering av hofta. 
- V albue på hoftekam.  
- Kolbe i skulder/vinkel på H arm. 
- Stå i balanse. (Henge i skjelettet).  
- Slapp V overarm. 
- Slapp H skulder. 
- Fast grep.  
- ”Åttetall”. Begynne nært. 
- Rolig inn/pust. 
------------------------------------ 
- svart/klem. 
- Pust 
- Svart/klem. 
- osv…….. 
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K= kontrollpunkt 

F= fasit 

(Utøver må selv ut- 
forme sine egne 
K/F)!! 



Stående skytestilling kan være så mangt. 

Her følger tre skyttere i verdensklasse. Men med store forskjeller i 

oppbygging av stilling. (O L  Athen 04). 



Her er det valgt stor avstand på føtter. 



En annen variant. 



1. Vi begynner med å bestemme hvilken vinkel vi skal ha på 

 føttene i forhold til skiva. 

(Her er det valgt en løsning med H fot 5 cm bak v fot. 



 Her er det omvendt, H fot ca 5 cm foran V fot. 

Begge løsninger er godt innenfor normen. 



En variant hvor skytteren er vendt veldig mye mot skiva. Kanskje en 

vanskeligere skytestilling enn nødvendig. 

H fot er langt foran tuppen av V fot.  

Du må velge selv. Normen er 5 -10 cm med H fot foran/bak V fot. 



Da har vi bestemt vinkel på føtter i forhold til skiva. 

Så ser vi på avstand mellom føttene.  

Dette skal være tilnærmet skulderbredde ned på utsiden av støvlene. 



Neste punkt: Plassere hofta. 

Hvis vi tenker oss to ellipser. Første på gulvet rundt føttene, nr to tenker vi oss 

rundt hoftene. Aksene bør være tilnærmet parallelle. 

Vi skyver hofta litt fram mot skiva. Se gul linje. 

Du skal lete etter  
følelsen: 
1.Henge i skjelettet. 
2.Stå i balanse. 



Neste punkt: V underarm tilnærmet loddrett. Tenk deg ei linje 

underarm/hoft/lår. Ender midt i V fot.  



Oppsummering stående: 
På utpust: 1 Slapp V overarm, H skulder, grep. ”Åttetall” og rolig inn. 

     2 Svart/klem. 

               (Utviklingstid: 3 år og til karriereslutt). 

Avspenning på 
utpust i en sekvens: 

• V overarm 
• H skulder 
• Grep 

Følgende gjelder både på ligg og stå: Tålmodig, tålmodig, tålmodig, tålmodig, øve, øve, øve, øve. 



Her følger det fire bilder av en god skytestilling.  
Vi ser skytteren er vendt mot skiva.  Se ”fotvinkel”. 

H albue er løftet høyt. Positivt: Lettere å gjennomføre et riktig avtrekk. Negativt: 

Kan krype på spenninger i skulder. Finn din egen stil. 

  



Se på fotvinkel og plassering av hofta, samt V albue (god kontakt med  

V hoftekam). 



Husk at du må kunne stå/ligge med ski på beina.  

Ta hensyn til dette når du trener barmark. 



Hodestilling. Mest mulig rett. (Ved å tippe hodet over til høyre, vil du  

automatisk få dårligere balanse). 



Viktig moment: 

DENNE SIRKELEN  
ILLUSTRERER ”MENGDEN”  
AV FOKUS DU SKAL HA PÅ 

SIKTEBILDE/AVTREKK. 
(se også lysbilde 24 og 35).  

(Så interessant er selvanviseren). 



Hovedmeny, øktarkiv, 

rammefaktorer og 100m -merket 
• Hovedmeny og øktarkiv vil være et 

vedlegg til denne fremvisningen. 

• Rammefaktorer vil være et element som 

kjøres inn i forbindelse med mental 

trening. 

• ”100m merket” vil bli presentert sammen 

med mental treningsdel.  



Du må gjøre oppgavene i riktig rekkefølge, 

KONSENTRERT, og utføre dem med kvalitet. 



Da kan det ende slik!! 


