
Under praktisk jagt og særligt på trækjagt må man ofte gå på kompromis med 
den optimale stående skydestilling. Her gennemgås en række skydestillinger, 
og du får gode råd i forhold til at optimere disse skydestillinger.
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VÅBEN: I stående skydestilling, hvor 
vi har fri bevægelighed i ben og hofte, 
har vi det maksimale skudfelt på 
knapt 90⁰ og muligheden for at flytte 
os i forhold til skudchancen. Men me-
get god jagt foregår ventende i et skjul, 
og når skudchancen opstår, skal skud-
det ofte tages fra en lavere skydestil-
ling, f.eks. siddende eller liggende på 

knæ eller ryg, hvor vores bevægelser 
er begrænsede. 

Jo lavere vi gør skydestillingen, jo 
mindre bevægelsesfrihed og dermed 
skudfelt har vi. Risikoen er derfor, at 
vi kommer i en situation, hvor vi ser 
vildtet på skudhold, men ikke kan ud-
nytte skudchancen, da vi ikke kan 
svinge frit med fuglen.

Skydestilling  
– fra skjul  
og skydepram

Til at kompensere for det begrænsede 
skudfelt bruger vi vores lokkefugle, og 
vi prøver at placere lokkerne således, at 
fugle, der slår på lokkerne, kommer på 
skudhold samme sted hver gang inden-
for vores skudfelt. Samtidig er der også 
nogle små fif og grundregler, som kan 
øge vores bevægelsesfrihed ved skud 
fra skjul. Dem skal vi se nærmere på her.

Skydeskolen 
7

Ved skud fra en skydepram er vores skudfelt begrænset. Det kompenserer man for ved at udlægge lokkefuglene, så en fugl, der slår for lok-
kerne, kommer tættest på prammen i begyndelsen af skyttens skudfelt. Her er skudfeltet markeret, og man kan se lokkerne til højre og venstre 
for det område, hvor vi prøver at få fuglene til at ville lande eller flyve forbi. For at lette udlægningen af lokkere kan man evt. lave to mærker på 
prammen, som viser ens skudfelt og hjælper med at få placeret lokkerne korrekt hver gang.
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Den optimale komfort under skuddet opnår 
man med en høj stol med drejesæde, som 
stort set giver samme skudfelt som ved stå-
ende skydning.

Hvis jagtstolen er lav, bliver skyttens bevæ-
gelser yderligere begrænset. Læg mærke til, 
at knæet er bøjet i 90⁰, og dermed er hofte 
og den nederste del af ryggen låst i sine be-
vægelser. Skudfeltet er stærkt reduceret.

Hvis en jagtstol skal være god at skyde fra, 
skal den være så høj, at knæene kun er let 
bøjede. Herved bliver bevægelsen i den ne-
derste del af ryggen og dermed skudfeltet 
større. 

For at ligge godt i prammen, mens man 
venter, og for at sikre at man let kan sætte 
sig op, når man skal skyde, skal man lave en 
bundplade og en rygplade. Begge dele la-
ves nemmest selv af en vandfast plade og 
tilpasses skyttens fysik og skydestil. Oven 
på ryg- og bundplade lægger man et ligge-
underlag, så man ligger godt og varmt.

Uanset hvad man gør, er valget af 
jagtstol vigtigt og noget, der bør til-
passes den enkelte og dennes teknik. 
En jagtstol skal selvfølgelig være be-
hagelig at sidde på, men samtidig er 
stolens højde vigtig for, hvor let eller 
svær stolen er at skyde fra. Tommel-
fingerreglen er, at en jagtstol skal 
være så høj, at skyttens knæ kun er let 
bøjede. På den måde sikres, at den ne-
derste del af ryggen og hoften ikke er 
låst under svinget. Samtidig kan man 
rejse sig hurtigt og med en mindre be-
vægelse. Er stolen yderligere med et 
sæde, der kan dreje, bliver skudfeltet 
næsten som ved stående skydestilling.

Skydepram
I en skydepram ligger de fleste på ryg-
gen og sætter sig op på enden umiddel-
bart før skud. Men i visse pramtyper 

Jagtstol
Når vi skal skyde fra en jagtstol, har vi 
to muligheder: at rejse os op umiddel-
bart før skuddet eller at blive siddende 
under skuddet. Om vi vælger det ene 
eller det andet, beror dels på skyttens 
temperament og fysik, men særligt på 
jagtsituationen, hvor det ikke altid er 
muligt at rejse sig uden at ødelægge 
skudchancen. 
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Når vi skal skyde fra et liggeskjul, har vi nogle af de samme udfordringer, som vi har ved skud fra en skydepram. Her er det igen vigtigt at pla-
cere skjulet rigtigt i forhold til lokkefuglene, så de fugle, der slår på lokkerne, præsenteres perfekt i skudfeltet. En mulighed, vi har i liggeskjulet, 
og som øger komforten væsentligt og dermed skuddet, er at grave et hul til fødderne. Hullet skal være så stort, at fødder og underben er bøjede 
i skjulet. Det letter bevægelsen, når man skal op at sidde før skud, samtidig med at det øger bevægeligheden i den siddende skydestilling.

kan man også ligge krummet sammen på knæ og så vippe 
op i knælende stilling, når skudchancen opstår. Knælende 
skydestilling giver større bevægelsesfrihed under skuddet 
end siddende, men det er ikke alle, der kan ligge behageligt 
på knæ i længere tid. Ligesom det ikke er alle pramtyper, 
der er stabile nok til, at man sikkert kan rejse sig på knæ og 
skyde. 

Uanset hvilken stilling man bruger i prammen, er det 
vigtigt, at man ligger godt, mens man venter på en skud-
chance, så kroppen ikke er blevet træt og stiv, da det øde-
lægger ens bevægelser og dermed skud. 

Liggeskjul
Ved trækjagt på åben mark bruger man nogle gange et skjul, 
hvor man ligger på ryggen som i en skydepram. Enten kan 
man lave skjulet selv, eller man kan bruge en af de popu-
lære færdiglavede liggeskjul, der findes i handlen. 

Når vi skal skyde fra liggende position, starter skuddet med, 
at vi skal sætte os op, inden geværet skuldres. Denne del af 
bevægelsen bliver meget nemmere at udføre, hvis man fra 
starten har gravet et hul under skjulet, hvor fødder og den ne-
derste del af underbenene kan være i. Samtidig giver det bedre 
bevægelsesfrihed under skuddet og dermed et øget skudfelt.
lta@jaegerne.dk

Kr. 100,-Kr. 20,-

Mundbind i 3-lags stof, vaskbart 
med DJ logo

Kuksa kop “Nak & Æd” i træ, 
1,2 dl m/ DJ logo

Håndrens gele 70%, 35ml, med 
DJ logo

Kr. 50,-

Orange camouflage cap med 
DJ logo  

Termokrus 0,4 l. i sort med  
DJ logo  Kr. 70,- Kr. 150,-

Forklæde i sort med DJ logo

Retriever hundesnor 190 cm  
med DJ logo

Kr. 100,-

Kr. 60,-

Gaveidéer til advent og jul 
Her er et lille udvalg af de mange varer, som medlemmerne kan købe i webshoppen.

Varerne finder du i vores webshop på:  
www.jaegerforbundet.dk/om-dj/webshop/

Ved bestilling vil der blive tillagt kr. 45,-  
til dækning af ekspeditions- og forsen- 
delsesomkostninger i forbindelse med 
betaling.
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