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Skydestillingen er haglskuddets fundament og skal sikre, at skytten kan  
svinge våbnet frit uden at miste linjen til målet.

VÅBEN: Skydestillingen varierer, alt 
efter om vi skyder fra en stående posi-
tion, på knæ, fra en jagtstol, liggende i 
en skydepram eller på ryggen i et 
blind på eksempelvis gåsejagt. I sky-
deskolen 6 vil vi koncentrere os om 
den stående skydestilling. 

En effektiv skydestilling skal 
sikre to ting
En effektiv skydestilling på jagt skal 
kunne indtages ubevidst og hurtigt, 
uden at man mister fokus og kontakt 
med målet. Et godt skud starter helt 
nede i fødderne og arbejder sammen 

med skuldringen for at sikre to ting. 
Den første er, at haglbøssen skal 
kunne svinge frit der, hvor øjet dikte-
rer, og her skal vi huske, at svinget er 
begrænset til knap 90 grader. 

Den anden er, at linjen i svinget er 
den samme som målets flugt. Dette er 
vigtigt, da en stor del af de forbiere, vi 
har under jagt, skyldes, at vi ikke kan 
holde linjen til målets flugt under 
svinget. Skydestillingen skal indøves, 
indtil kroppen automatisk og instink-
tivt kan indtage den korrekte skyde-
stilling i forhold til målet. Derfor er 
skydestilling den del af haglskydning-

en, der tager længst tid at lære. 

Haglbøssen skal kunne svinge 
frit
Ved altid at sikre, at tæerne på den 
forreste fod peger i den retning, man 
forventer at skyde målet, sikrer vi, at 
kroppen og dermed løbet kan svinge 
frit derhen, hvor øjet dikterer. 

Skydestillingen skal sikre, at vi 
bliver i målets linje
Under skuddet kan vi ikke holde må-
lets linje ved at styre haglbøssen med 
forreste hånd alene, og vi er derfor af-

Linjen i skuddet: Den linje, vi svinger i, er låst, når geværet er skuld-
ret, og den eneste måde vi kan ændre linjen i svinget på, er ved at 
kæntre i overkroppen. Forestiller man sig en linje mellem skuldrene, 
skal denne linje være så parallel med målets flugt som muligt. Alter-
nativt skal skytten kompensere for linjen ved bevidst at løfte gevær-
et med forreste hånd. Dette er muligt på skydebanen, men det glem-
mes ofte under praktisk jagt, og så er en forbier grundlagt.
På billedet er skytten placeret til et vandret skud og vil uden at 
skulle korrigere kunne svinge med et mål, der bevæger sig vandret.

Linjen i skuddet til et stigende mål: Her har skytten indtaget 
skydestilling til et stigende skud ved at kæntre skuldrene, således 
at linjen mellem skulderne og målets flugt er parallelle. Målet 
flyver fra skyttens højre mod venstre, og fordi højden i skuddet er 
sikret af skydestillingen, kan skytten koncentrere sig 100 procent 
om målet og sikre, at det rette foranhold etableres. Ved skud fra 
venstre mod højre kæntres til den modsatte side.
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Udgangsstilling: Udgangsfodstillingen før skud 
for en skytte, der skyder fra højre skulder ses her. 
Venstre fod er placeret en smule foran højre fod, 
således at hælene er lodret under skuldrene. Af-
standen mellem fødderne er ca. en skostørrelse. 
Denne udgangsstilling giver de bedste mulighe-
der for at flytte sig i forhold til en skudchance, da 
kroppen er i balance. Under skuldringen forsky-
des vægten frem til den forreste venstre fod, så 
der dannes en lodret linje fra venstre skulder til 
forreste fod. På denne måde sikres en lodret og 
stabil akse for svinget, som giver skytten den be-
vægelsesfrihed, som er nødvendig, samtidig 
med at linjen i skuddet bliver fastlagt.

Målets flugt: Et haglskud er særligt udfordrende, fordi målet bevæger sig et stykke, fra 
skuddet er affyret, til haglene når målet. Ofte skyldes en forbier, at vi ikke holder den rigtige 
linje i skuddet. I dette tilfælde stiger fuglen, men vi svinger vandret med det resultat, at vi 
skyder under fuglen. Det skyldes, at vores skydestilling er forkert, og at vores sving som her 
er vandret i forhold til en stigende fugl. Løsningen er at sikre, at linjen til målet automatisk 
ligger i skydestillingen, ved at kæntre i overkroppen. 

Skudfelt: Når geværet er skuldret i stående 
skudstilling, er skyttens bevægelsesfrihed 
med våbnet begrænset til det, vi kalder for 
skudfeltet. På billedet er skudfeltet markeret 
og udgør knap 90 grader. Skudfeltet er det 
område, hvor skytten frit kan svinge løbene 
uden at mærke begrænsninger i kroppen. 
Selv en lille begrænsning i kroppen, hvor man 
kan mærke, at man skal tvinge kroppen 
videre i svinget, vil have stor indflydelse på 
svinget og vil ofte medføre en forbier. Det er 
derfor vigtigt, at skytten placerer sig således, 
at skuddet kan afgives indenfor skudfeltet, da 
svinget vil blive påvirket negativt af selv små 
begrænsninger i bevægelsesfriheden. Læg 
mærke til, at tæerne på den forreste fod 
peger tæt på midten af skudfeltet. Vi kan 
dermed sikre, at vi i skydestillingen har den 
rigtige bevægelsesfrihed, ved at placere os 
således, at forreste fod altid peger i den 
retning, vi forventer at skulle skyde.

hængige af, at vores skydestilling sik-
rer linjen i skuddet. 

På skydebanen, hvor vi kender må-
lets retning og ved, hvornår duen kom-
mer, kan vi godt sikre linjen i skuddet 
ved at løfte eller sænke løbet med den 
forreste hånd, men det har vi ikke 
overskud til på jagt. På jagt har skytten 
rigeligt at gøre med at læse målet, at 
sikre, at øjet fokuserer på målet under 
hele skuddet, og at skuldringen skaber 
kontakt med målet. Det er derfor, vi 
skal sikre, at vores skydestilling in-
stinktivt giver os linjen i skuddet.
lta@jaegerne.dk
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