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Innledning
1.1 Formål
Formålet med håndboken er å sikre en effektiv og ensartet utdanning innenfor bruk av HK416 i
Forsvaret. Håndboken skal være en veiledning og et hjelpemiddel både for brukere og
skyteinstruktører.
1.2 Virkeområde
Håndboken gjelder for Forsvaret.
1.3 Bilder og film
Håndboken vil inneholde en del illustrasjonsbilder. De fleste bildene er uten stridsutrustning og
med HK416K. Dette er gjort for å vise detaljer på en bedre måte og ha minst mulig forstyrrelser i
bildene. Det vil også være instruksjonsfilmer tilgjengelig på Forsvarets intranett som bedre viser og
forklarer alle detaljer.
1.4 Henvisninger
Håndboken er underordnet UD 2-1 Sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet.
Håndboken må sees i sammenheng med Håndbok for skyteinstruktøren, som i større grad beskriver
skyteutdannelse generelt.
Teknisk håndbok for HK416 (TH 9-1005-25/219-10) beskriver:
- Tekniske data
- Konstruksjon og virkemåte
- Vedlikehold
De til enhver tid nyeste publikasjonene det henvises til vil være de gjeldene.
1.5 Forklaringer
Symbolet for sikkerhet indikerer spesielt viktige henvisninger til bestemmelser
der brudd er forbundet med fare for liv og helse eller vesentlig skade på
materiell.
SIKKERHET

Symbolet for merknad indikerer behov for forståelse der mangel på dette kan
medføre feil anvendelse og virkning og vesentlig redusere intendert effekt.
MERKNAD

Symbolet for henvisning peker mot hjemmelsdokument eller til mer detaljerte
beskrivelser.
HENVISNING
1.6 Sikkerhet
Kapittel 7 Ildhåndgrep beskriver noen momenter knyttet til sikkerhet. For
øvrig henvises det til UD2-1
HENVISNING

2 Skytteren og våpenet
2.1 Generelt
Kapasiteten til en angrepsrifle kan forenkles til å defineres i presisjon og gjennomslagskraft, og
beskrives ofte ved hjelp av en praktisk rekkevidde. Gjennomslagskraften får ikke man gjort så mye
med når våpen og ammunisjon først er valgt, men for en angrepsrifle som primært skyter mot
personellmål er presisjonen vel så viktig som gjennomslagskraften. Presisjonen i systemet består av
presisjonen i selve våpenet, siktemiddelet og ammunisjonen, og sammen med skytterens ferdighet
er det dette som påvirker den praktiske rekkevidden mest.
2.2 MOA
MOA er den internasjonale standarden for å måle presisjonen. MOA står for «Minute of angel».
Noen av årsakene til at vi benytter MOA er at kravspesifikasjonen til ammunisjonen vi benytter
angitt i MOA, størrelsen på prikken i aimpoint er i MOA, og det er mer håndterlig ved omregning til
centimeter.
På norsk kaller vi dette vinkelminutt eller bueminutt. Det er 360 grader i en sirkel og 60
vinkelminutt (MOA) for hver grad. 1 MOA er derfor 1/60 av en grad. På 100 meter blir dette omtrent
3 cm. Tilsvarende vil 1 MOA på 200 meter være 6 cm, og på 300 meter vil 1 MOA være 9 cm. 1

2.3 Våpenets kapasitet
HK416 med aimpoint har en praktisk rekkevidde på 400 meter. Bakgrunnen for dette er presisjonen
i systemet, som tilsvarer en egenspredning på maksimalt 2 MOA. Erfaringstall tilsier at systemets
egenspredning er under 1 MOA.

≈1/3 Moa (1,72cm) på 200m med HK416N

1

1 MOA er 1 inch på 100 yards, men altså tilnærmet lik 3cm på 100 meter.
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2.4 Skytterens ferdighet
En samling på 2 MOA tilsier at man vil treffe innenfor indre halvdel (dødelig sone) på en halvfigur
ut til 400m, mens en samling på 4 MOA tilsier at man treffer en halvfigur ut til 400 meter. Gitt
våpenets presisjon bør ikke skytteren legge til mer enn 2 MOA på samlingen for at den praktiske
rekkevidden skal opprettholdes. Feltmessig skyting i seg selv tilfører flere feilkilder i form av
ildstilling, avstandsbedømmelse og ballistisk påvirkning.
Erfaringsmessig bør skytterne som et minimum klare å samle innenfor kravene nedenfor for å
kunne virke ut mot praktisk rekkevidde under feltmessig skyting.
•

Liggende med støtte: 2 MOA. Det tilsvarer 3 cm på 50 meter.

•

Liggende uten støtte: 4 MOA. Det tilsvarer 6 cm på 50 meter.

2.5 Avvik i presisjon/kapasiteten
Generelt
Dersom man opplever markante avvik i forhold til presisjonen som beskrives over, og man kan
utelukke skytterfeil, kan man feilsøke tre faktorene: våpenet, ammunisjonen og siktet.
Våpenet
Ballistikken vil påvirkes av et skadet eller dårlig vedlikeholdt våpen. En skade som kan påvirke
ballistikken er for eksempel skade på kroningen, eller generelt stor slitasje på løpet.
Når det gjelder vedlikehold er det kun puss av løpet som påvirker presisjonen. For hvert skudd som
skytes legges det igjen krutt- og prosjektilrester i løpet, noe som påvirker presisjonen og dermed
evnen til å samle rundt middeltreffpunktet.

Før puss:
rust og generelt skittent løp.

Løp pusset med 10 drag med
kobberbørste og olje, deretter
5 drag med pusselapp og olje,
til slutt tørrpuss.

Kroning. Avslutningen på
enden av løpet-

Ammunisjon
Alle typer stridsammunisjon til HK416 er innenfor presisjonskravet på 2 MOA, men man vil kunne
se variasjon mellom ammunisjonstyper og mellom LOT’er innad i samme ammunisjonstype. LOT er
en produksjonsserie.
Det som er en større potensiell feilkilde er dersom ammunisjonen er forurenset av vann eller smuss,
og dette dras med inn i kammer og løp. Dette vil påvirke utgangshastighet og dermed treffpunkt,
men vil også kunne øke forurensing og slitasje på løpet.
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Siktemiddel
Det er vanligvis to feilkilder som kan knyttes til siktet. Den ene er at siktet er løst, den andre er at
linsen er så skitten at det fører til en brytning i lyset, som igjen gir en parallaksefeil 2
2.6 Oppsummert
Med andre ord påvirkes kampkraften til soldaten og våpenet gjennom både våpentekniske og
skyttertekniske faktorer, og resten av håndboken er skrevet for å belyse hvordan man skal
minimere feilkildene og maksimere utbyttet av våpenutdanningen.

3 Klargjøring av våpen
3.1 Konfigurering av våpenet
Prinsipper for oppsett og tilpassing
Ved tilpassing av våpenet skal man følge prinsippene funksjonalitet, enkelhet og likhet.
Funksjonalitet: Alt utstyret på våpenet må fungere sammen, og ikke hindre hverandre på noen
måte. Skytteren skal kunne betjene våpenet fra begge skuldrer i alle relevante skytestillinger.
Enkelhet: Skytteren skal montere minst mulig utstyr på våpenet, minimalistiske løsninger er å
foretrekke. Ekstrautstyr bør tilpasses slik at det enkelt kan tas av og settes på.
Likhet: Det vil i noen tilfeller være behov for individuelle tilpasninger, men en skytter bør kunne
plukke opp makkerens våpen og umiddelbart kunne betjene det effektivt. Det skal kun benyttes
utlevert tilbehør til våpenet, både på grunn av sikkerhet for brukeren og på grunn av
materiellsikkerhet.
UD 2-1 kapittel 0, beskriver modifisering, konfigurasjonsendring og tilpassing.
HENVISNING
Sikter
Hovedsiktet
Hovedsiktet vil for de fleste være aimpoint. Aimpoint er tilnærmet parallaksefritt, men i praksis er
dette kun mulig på en gitt avstand. Man vil derfor kunne få parallaksefeil på grunn av variasjon i
hodets posisjon. 3 Effekten av parallaksefeilen er ikke særlig relevant for nærstridsskyting, men vil
kunne påvirke all form for presisjonsskyting.
For plassering av primærsiktet gjelder følgende:
•
•

2
3

Plasser det så langt frem på våpenet som mulig, men ikke på forskjeftet.
Siktet må presses ned og frem i Picatinny-skinnen for å redusere sjansen for at det bankes
løs av rekylen under skyting.

Se pkt. 5.2.1.1 Sikteteknikk
Se pkt. 5.2.1.1 Sikteteknikk
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•

Mens man strammer momentskruen må dette presset opprettholdes, samtidig er det
hensiktsmessig å presse momentskruen inn mens den roteres. Dette vil gjøre det lettere å
sette den fast, selv om momentskruen skulle være slitt.
Forskjeftet er ikke stabilt nok til å plassere siktemidler på, og
man vil oppleve treffpunktforandringer.
For å kontrollere at siktet er festet ordentlig tar man tak i siktet
med en hånd og prøver å flytte det i lengderetningen. Dersom
man kjenner bevegelse i siktet kommer dette oftest av:
•
•

Slitt momentskrue.
Løse festeskruer mellom brakett og siktehus.

Aimpoint beskrives i UD 5-23-1 Retningslinjer for optisk rødpunktsikte og 3X
forstørrelse, materiellkjennskap, bruk og behandling (2008-07-01)
HENVISNING
Reservesikter
Forsiktet bør alltid stå oppe:
Fordeler:
•

Når man trenger reservesiktet er sannsynligheten høy for at man har dårlig tid.

•

Siktet kan være vanskelig å få opp når det er skutt mye med våpenet. Enten på grunn av
fastbrent krutt eller på grunn av at siktet er varmt.
Ulempe:
•

Siktet er mer sårbart for skader. Generelt bør man ta høyde for dette under transport, og
spesielt i forbindelse med strid i bebyggelse eller stillingssystem og lignende.

Baksiktet kan festes på tre måter. Rekkefølgen som anbefalt:
•
•

•

Siktet er festet bakerst på Picatinny-skinnen, men slått ned. Dette er på grunn av
forstyrrelser i siktebildet og høy sannsynlighet for skade på siktet.
Siktet er festet på bakre del av forskjeftet. Grunnen til dette er at man har 3X, monokkel,
ELCAN eller tilsvarende montert på våpenet, og ikke har plass til siktet i primærposisjonen.
Siktet må i så fall skytes inn i denne posisjonen. Man vil sannsynligvis få større spredning på
grunn av kortere siktelinje.
Siktet oppbevares et annet sted, for eksempel i stridsvest eller i pistolgrepet. Dette har to
ulemper:
o Tiden det tar å finne det frem og montere det.
o Det vil sannsynligvis bli et avvik i treffpunkt, på grunn av at siktet er flyttet etter
innskyting.
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Bakerst på Picatinny-skinnen

Festet på bakre del av
forskjeftet

I pistolgrepet

Det er mulig å skyte med kun frontsiktet, da primært ved å bruke siktehuset til aimpoint som
«baksikte». Legg frontsiktet midt i nedre 1/3 av ringen og skyt.
Dersom hele hovedsiktet er borte (falt av eller ødelagt slik at det ikke er gjennomsiktig) og
baksiktet ikke er på, benytter skytteren fremdeles frontsiktet sammen med referansen i
kinnkontakten med kolben. Dette gir en begrenset presisjon, men kan være en nødløsning på
kortere avstander.
Forskjeftet
Forskjeftet festes til våpenet med forskjefteskruen. Når forskjefteskruen
strammes, klemmer den om pipemutteren og dette presset vil kunne påvirke
treffpunktet. Den dedikerte momentnøkkelen brukes for å stramme
forskjefteskruen og vil gi et moment på 7 Nm hver gang. Dette vil gi minimal
treffpunktforandring når forskjeftet tas av og festes på nytt.
Alternativt kan man bruke ett flattjern, f.eks fra den medfølgende våpenremen,
for å feste skruen. Finger stramt kan da være en god referanse for hvor mye kraft
som skal nyttes. Dette vil ikke gi det samme momentet hver gang og kan derfor
gi en treffpunktforandring.

SAP: 30137600

3X-forstørrelsessats
Satsen gir skytteren mulighet til å observere og beskyte mål på lengre avstander og til å se flere
detaljer. Den øker også evnen til å se inn i mørkere områder, for eksempel under trær eller inn i
rom.
Ulempen med satsen er at observasjonsområdet gjennom siktet blir mindre
og at målfatning på kort hold kan gå noe tregere.
3x festes på Picatinny-skinnen bak aimpoint.

•

Velg en posisjon som er passende i forhold til øyeavstand, men ikke
nærmere Aimpoint enn at man kan vri monokkelen av
festebraketten.

•

Braketten må presses ned og frem i skinnen under montering, og
settskruen må strammes med skrujern eller tilsvarende for å sitte
godt nok.

•

3x behøver ikke å skytes inn, men den har to unbrakoskruer for
høyde- og sidejustering på henholdsvis topp og venstre side. Disse
brukes til å justere for parallakse.
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SAP: 40824993

Laserpeker
Laserpekere kan brukes til sikting, ildledelse, som IFF-tiltak og til generell koordinering. Denne
håndboken omtaler kun bruken som siktemiddel.
Før bruk av laserpekere skal brukerutdanning innen lasersikkerhet
gjennomføres. (UD 2-1 pkt 5.2.6.14 – Opplæring)
Laserpekere behandles som våpen.
SIKKERHET
Uavhengig av type lasermodul må den monteres og brukes på prinsipielt samme måte.
Montering:
•

Normalt plasseres laseren fremst og oppe på forskjeftet.

•

Fjernavfyringsknappen plasseres slik at den kan brukes i alle relevante skytestillinger med
både primær og sekundær skulder. Eventuelt må skytteren trene på å kombinere med
laserens egen avfyringsknapp.

•

Fjernavfyringsknappen må også plasseres slik at man reduserer sjansen for «våde-lys».

•

Skjul / beskytt kablingen og fjernavfyringsknappen så godt som mulig.

•

Generelt skal ingenting tapes fast til våpenet. Sluttilstanden skal være at konfigurasjonen
av våpenet enkelt kan tilpasses oppdrag og situasjon.

•

Laseren / festebraketten må presses ned og frem i skinnen på samme måte som andre
siktemidler, og skruene må festes med skrujern.

HK416 med AN/PEQ2A, Aimpoint CompM4 og F6015 NVS

For mer om bruk av mørkeutrustning i kombinasjon med våpen henvises det
til Håndbok for skyteinstruktøren (2021)
HENVISNING
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Våpenlykt
Våpenlykt brukes primært til lokalisering og identifisering av mål, sekundært som koordineringsverktøy og generell lyskilde.
Uavhengig av lyktmodell må den monteres og brukes på prinsipielt samme måte, og på samme
måte som laserpeker.
Montering:
•

Normalt plasseres lykten fremst og på sterk side av våpenet. Den skal ikke monteres på
undersiden av våpenet

•

IR-filteret skal være montert og lukket når lykten ikke er i bruk.

•

Trykkplaten plasseres slik at den kan brukes i alle relevante skytestillinger med både
primær og sekundær skulder.

•

Trykkplaten må også plasseres slik at man reduserer sjansen for «våde-lys».

•

Skjul / beskytt kablingen og trykkplaten så godt som mulig.

•

Generelt skal ingenting tapes fast til våpenet. Konfigurasjonen av våpenet skal enkelt
kunne tilpasses oppdrag og situasjon.

HK416 med Insight M3X

SAP: 40553822

Vertikalgrep
Det er tre grep som er godkjent for brukt på HK416. To vertikale og et vinklet. Alle grepene har de
samme potensielle fordelene, men de vertikale grepet har flere ulemper.
Fordeler:
•

Det kan gi et bedre grep for fremre hånd, på grunn av lik plassering og fordi det kan bli
enklere å presse våpenet inn mot skulderen.

•

Det kan muliggjøre eller forenkle noen alternative skytestillinger som f.eks horisontal
støtte.

Ulemper:
•

En ekstra ting som kan hekte seg opp i noe annet.

•

Er ofte i veien for de viktigste skytestillingene, for eksempel liggende.

•

Det fører til at grepet kommer lenger unna kjernelinjen på våpenet.
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SAP Vinklet grep: 30285899

SAP Vertikalgrep: 30000673

SAP Vertikalgrep: 30064559

I sum innebærer dette at de fleste HK416-skyttere med fordel kan unnlate å benytte vertikalgrepet.
Bruk av vertikalgrep medfører ingen påvist fordel for skytteren. Dersom vertikalgrepet likevel skal
benyttes bør det plasseres så langt frem som mulig på våpenet.
To-fot
To-foten er et hjelpemiddel som kan gi økt stabilitet i liggende skytestilling, ved å forsterke /
erstatte det viktigste punktet på de 6 stødige; fremre hånd og arm. To-foten monteres så langt
frem som mulig.
Fordeler:
•

Tilgjengelig og justerbar støtte til enhver tid.

• Fleksibelt fordi den kan brukes i henhold til situasjon og oppdrag.
Ulemper:
•

Vekt langt fremme på våpenet.

•

Påvirker fremre hånd ved skyting uten bruk av støtten.

•

Krever bevissthet ved valg av skytestilling ved innskyting og bruk av våpenet, dersom det
skal brukes både med og uten to-foten.

På grunn av ulempene er to-foten kun tiltenkt brukt av Marksman, eventuelt i spesielle situasjoner
som vakt- og forsvarsstillinger med lange skuddhold.

SAP: 30067281
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Kolben
Kolbens lengde påvirker både hodets og kolbens plassering, noe som igjen påvirker både
treffpunkt og rekylopptak. Kolben er derfor justerbar i lengde, slik at den kan tilpasses den enkelte
skytter.
Det er i utgangspunktet ikke hensiktsmessig å kontinuerlig tilpasse kolben til situasjonen, men
heller finne en kolbelengde som passer i de fleste situasjoner. Eventuell justering kan gjøre på
bakgrunn av justering av antrekk eller bæreutrustning. For eksempel vil bruk av skuddsikker vest
kunne føre til behov for en kortere kolbe.
Finn den minimale lengden på kolben som fungerer i alle tilfeller – og la den bli i den posisjonen.
For de fleste vil det fungere godt å plassere hånden på pistolgrepet og tilpasse kolben slik at den
akkurat når overarmen mens man holder albuen rettvinklet.

Kolbe for kort

Koble for lang

Kolbe tilpasset

Våpenrem
Hensikten med våpenrem er å sørge for at våpenet henger sikkert på kroppen når du ikke holder
det i hendene. I enkelte tilfeller kan remmen benyttes til å gi økt stabilitet i forbindelse med
skyting, men dette er en sekundær funksjon.
En rem skal:
•

Hindre våpenet i å falle i bakken hvis du slipper det.

•

Holde våpenet ute av veien ved behandling av skadde, løping, klatring, bæring og
utføring av andre arbeidsoppgaver som krever begge hender.

•

Holde våpenet ute av veien ved overgang til sekundærvåpen.

•

Ikke hindre brukeren i våpenbetjening, nærkamp og lignende.

•

Muliggjøre skyting fra alle stillinger og begge skuldre med minimalt behov for justering
og bruk av tid.

•

Være enkel å ta av og på ved og være mulig å koble løs fra våpenet på en enkel måte.

De tre vanligste rem-typene beskrives under, og på bakgrunn av disse egenskapene anbefales topunktsremmer.
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Ett-punktsrem
En ett-punkts rem har kun ett festepunkt i våpenet. Den vanligste varianten av dette består av en
løkke som man trer en arm og hodet gjennom.
Fordeler:
•

Enkel og gir få begrensninger ved bytte av skytestilling og skulder.

•

Oftest enkelt å få våpenet av kropp.

•

Kommer sjelden i veien for våpenbetjeningen.

Ulemper:
•

Våpenet er vanskelig å ha kontroll på når man ikke kontrollerer det med hendene.

•

Munningen vil oftest møte bakken dersom man sitter på kne eller lignende, og ikke
kontrollerer våpenet med hendene.

SAP: 30062216

To-punktsrem
To-punktsremer festes foran og bak på våpenet, enten i våpenets festepunkt, eller i kolben.
Fordeler:
•

Våpenet er mer under kontroll når man ikke har hendene på det. Særlig dersom den er
justerbar.

•

Begrenser i utgangspunktet ikke brukeren i valg av skytestilling eller våpenbetjening.

• Kan brukes til å stabilisere skytestillingen.
Ulemper:
•

Krever mer av brukeren med tanke på justering og bruk, om ikke kan den komme i veien.
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To-punktsrem med bakre festepunkt i kolben

SAP: 30280130

To-punktsrem med bakre festepunkt i bakre remfeste
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Tre-punktsrem
Den opprinnelige remmen er en tre-punktsrem, men erfaringsmessig brukes den sjeldent som det.
Den kan tilpasses til bruk som både en- og to-punktsrem, men den er ikke ideell som dette.
Fordeler:
•

Kan brukes til å gi støtte.

• Kan gi god kontroll på våpenet når man ikke kontrollerer det med hendene.
Ulemper:
•

Ofte mye «ekstra» som kan henge seg fast i omgivelsene.

•

Krever mye tilpassing av for å brukes optimalt og er ikke enkel i bruk.

•

Blir ofte hengende vannrett, noe som gir utfordringer med tanke på pipeføring og
sikkerhet.
Festepunkt i våpenet

Alle remmene kan festes i våpenet på flere måter, men det er noen vurderinger som må gjøres før
man velger løsning:
•

Innfestingen må ikke hindre effektiv betjening av våpenet. Eksempler er at
sikringsfløyen blir tildekket eller at ladearmen blir hindret.

•

Må tillate montasje av ekstrautstyr som laserpeker, våpenlykt og så videre.

•

Innfestingen må være solid og helt sikker.

•

Innfestingen bør være lydløs og enklest mulig.

Denne festeløsningen muliggjør bruk av primært- og sekundær skulder på en god måte.
Magasiner
Generelt
Magasinene er en kritisk komponent på våpenet. Feil ved magasin og forurensing av ammunisjon
er en av de vanligste kildene til feilfunksjoner på våpenet.
Magasiner er personlige og bør ikke byttes mellom skyttere med mindre man må. Alle magasiner
som skal benyttes under operasjoner bør være benyttet under forskjellige typer trening slik at du
vet at de fungerer under alle forhold.
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Merking av magasiner
For å sikre deg at du har kontroll på magasinene dine og at du eventuelt luker ut magasiner som
ikke virker tilfredsstillende, bør de merkes. Merk dem for eksempel med initialer og nummer, bruk
gjerne malingstusj. Dersom du mistenker at et magasin gir feilfunksjoner, noter deg nummeret.
Dersom ett spesielt magasin gir gjentatte feilfunksjoner må dette byttes. Sørg for at magasinet blir
merket slik at det ikke roteres ut i systemet igjen til noen andre. Dette er særlig viktig ved
innlevering av våpen og satser. Om magasinet ikke leveres inn kan det brukes til trening og
tørrtrening. Merk det i så fall tydelig.

Fylling av magasiner
Magasinene til HK416 er beregnet på 30 patroner. Det er mulig å presse ned 31, og i noen tilfeller
32 patroner. Dersom man fyller for mange patroner i magasinet kan to ting skje:
•

Det er vanskelig å sette i magasinet når sluttstykket er i fremre stilling.

• Det er vanskelig å få sluttstykket helt frem.
Dette unngås ved å kontrollere fyllingen på følgende måte:
•

Når magasinet er fylt, hold det foran deg med patronspissen pekende fra deg og kontroller
at øverste patron er på høyre side.

•

Trykk ned øverste patron og kjenn at det er litt slakk (plass til én ekstra patron).
Reduksjon av antall patroner

Enkelte har problemer med å sette inn magasiner i våpenet også når de er fylt korrekt med 30
patroner. Dersom dette er tilfelle, og drill ikke løser problemet, kan en løsning være å redusere
antall patroner i magasinene til 28. Dette gir redusert press på øverste patron og gjør det enklere å
sette inn magasinene med sluttstykket i fremre stilling. Ulempen er at du taper 2 patroner per
magasin, noe som gir et ammunisjonstap 14 patroner på KTS. I ett lag kan dette tilsvare 84 skudd,
og i en fot tropp over 300 patroner. Det skal ikke være en standard.
Plassering av magasin i tasker
Plassering i magasinlommene må til en viss grad tilpasses den enkelte skytter, og avhenger av valg
av lomme, lommens plassering på kroppen og ønsket grep. Hurtighet på magasinbytte er sjelden
en faktor som påvirkes av hvordan magasinet plasseres. Hurtigheten påvirkes i større grad av
hvilken lomme man bruker, men mest av ferdighetsnivået.
Plasseringen må derimot ta høyde for:
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•

Mulig å få tak i også med vindvotter.

•

Må ikke kreve større justering av grep under magasinbytter.

• Må beskytte ammunisjonen mot forurensning som snø, gjørme, grus og lignende
Dette gjør at det utgangspunktet som anbefales er at magasinene plasseres slik at ammunisjonen
peker ned og inn mot midten.
En justering som kan gjøres ved behov er å bygge opp under magasinene i den hensikt å få et
bedre tak. Om dette gjøres bør det fortsatt være mulig å lukke lommen.
Sjekkpunkter og magasinfeil
Sjekkpunktene for kontroll av magasiner er:
•
•
•

Magasinleppene er parallelle og fri for bulker og grader.
o Feil her vil gi matefeil.

Magasinhylsen er hel og fri for bulker.
o Feil her vil gjøre at tilbringeren hindres og gir dårlig eller ingen mating.

Låsesporet på venstre siden har rett kant.
o Feil her vil kunne medføre at magasinet settes for langt opp i magasinbrønnen når
sluttstykket står i bakre og dette vil forhindre at sluttstykket slås frem.

Bulk på leppe

Slitt låsespor
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Sprekk i magasinleppe

Flate magasinlepper

3.2 Innskyting
Generelt
Innskyting av våpenet er en forutsetning for at soldaten skal treffe de mål han sikter på. Et våpen
som ikke er innskutt vil uavhengig av skytterens ferdigheter føre til lavere kampkraft. Et banalt
eksempel er at verdens beste skytter vil skyte 80 poeng på presisjonstesten om våpenet er innskutt
mot 8’er-verdi.
Det er også viktig å huske på at en relevant målstørrelse er en liggende soldat i stilling eller et hode
i et vindu, og at de vanligste skyteavstandene for en geværmann i norsk skog eller urbant terreng
er 200 meter og nærmere.
Se for øvrig kapittel 9 for ballistikktabell, og Håndbok for skyteinstruktør (2021)
for mer om skytebaner og målmateriell.
HENVISNING
Valg av
innskytingsavstand

50 meter

30 meter

Fordeler

•

Lite avvik mellom
siktelinje og kulebane ut
til 250 meter (maksimalt
+4 cm / -9 cm) muliggjør
skyting uten å forlegge
siktepunkt.

•

•

Aimpoint er ikke
parallaksefri, men har
minst avvik på 50m. Dette
gjør innskytingen enklere
og mer korrekt.
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Mindre avvik mellom
siktelinje og kulebane fra 250
meter og ut til praktisk
rekkevidde.

Ulemper

•

Krever noe mer
forlegging av siktepunkt
fra 250 til 400 meter (men
man forlegger alltid
oppover)

•

Større avvik mellom siktelinje
og kulebane (maksimalt +16
cm) gjør at skytteren må
forlegge siktepunkt ned ved
små mål.

•

Skytteren må mellom 0 og
400 meter forlegge både opp
og ned, noe som stiller større
krav til avstandsbedømmelse.

På bakgrunn av dette er innskyting på 50 meter det som primært skal brukes.

MERKNAD

Husk at et våpen kun er innskutt på 1 avstand. Eksempelvis er man ikke
innskutt på 200 meter om man er innskutt på 50 meter. Statistisk sett vil en
gruppe våpen innskutt på 50 meter treffe på omtrent 200 meter.

Skytestilling under innskyting
Når vi skal skyte inn våpenet er det viktig at vi får en så stabil skytestilling som mulig og at
skytestillingen er mest mulig lik den vi bruker i striden.
•

Hensikten med en stabil skytestilling er å få så lite bevegelse på våpenet som mulig, noe
som resulterer i et stabilt og rolig siktebilde. Med et stabilt siktebilde er det lettere å skyte
bedre samlinger og når vi skyter bedre samlinger vil det være en mindre feilmargin på
middeltreffpunktet.

•

Hensikten med en lik skytestilling er å få så lite parallakseavvik som mulig. Hvis skytteren
for eksempel endrer høyden på skytestillingen vil dette påvirke hodes plassering på kolben
som flytter treffbilde i høyde.

•

Innskyting gjennomføres fra liggende skytestilling med god støtte for våpenet. Støtten for
våpenet kan være en full stridssekk, sandsekk eller annet som holder godt på formen og gir
god støtte.

•

Det er viktig at stillingen er lik den stillingen man skyter fra uten støtte, nok en gang for å
unngå parallaksefeil.

•

Av denne grunn er det viktig at støtten blir tilpasset skytteren sin skytestilling. Dette gjøres
ved at skytteren inntar en liggende skytestilling uten støtte. Videre skal nå støtten forsterke
stillingen ved å plassere den under forskjeftet og svak hånd. Det beste er om en makker
hjelper til med å plassere støtte for skytteren. Ved behov kan man også legge støtte under
kolben.

Liggende skytestilling og 6 stødige grepsfaktorer beskrives nærmere i pkt. 4.3
MERKNAD
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Krav til innskyting
Som nevnt over må middeltreffpunktet til et innskutt våpen ligge i senter av siktepunktet,
eksempelvis 10’eren på en redusertskive. Men for at man skal være i stand til å regne ut
middeltreffpunktet med stor nok grad av sikkerhet må også samlingen være god nok.
I praksis betyr dette at skytteren må redusere avviket mellom systemet egenspredning og sin egen
egenspredning, og som et minimum må den totale spredningen holdes innenfor 4 MOA, men bør
ligge ned mot 2 MOA.

MTP i senter, men dårlig
samling

God samling. MTP på feil sted.

God samling med MTP i
senter

•

For at man skal kunne måle middeltreffpunkt (MTP) må det skytes minimum 3 skudd.

•

For at man skal kunne si at middeltreffpunktet er sikkert må man samle minimum 4 MOA,
helst ned mot 2 MOA.

•

For at våpenet skal være innskutt må middeltreffpunktet være midt i siktepunktet, eller
maksimalt 0,5 MOA unna dette.
Innskyting av Aimpoint

•
•
•
•
•

Klargjør justeringen ved å løsne hettene til justerskruene.
Skyt en serie på minimum 3 skudd mot et mål på 50 meter.
Finn middeltreffpunktet (MTP) og mål hvor langt det er inn til senter.
Regn deg frem til hvor mange knepp dette tilsvarer. Ett knepp er 0,5 MOA.
o 0,5 MOA er 0,5cm på 30 meter og 0,75cm på 50 meter.
Skru justerskruene med korrekt antall knepp.

MERKNAD
•
•
•
•

Dersom man etter ny serie oppdager at siktet ikke har flyttet seg kan man skru
20-30 knepp en vei, for deretter å skru tilsvarende tilbake. Det er ikke behov
for å slå på siktet etter justering. Dette har ingen sikker effekt.
Merk at det kan være vanskelig å se utslag av en liten justering, f.eks 1 knepp,
på skytingen til en skytter som sprer mye, f.eks 4-5 MOA.

Skyt en ny serie for kontroll.
Våpenet skal nå være innskutt på 50 meter.
Hvis det ikke er innskutt, må man måle og justere på nytt inntil man blir innskutt.
Avslutt med å feste hettene til justeringsskruene. Bruk fingerstyrke. Om man skrur til for hardt
kan siktetrommelen følge med ut neste gang hetten skal av.
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MERKNAD

Innskytingen blir best dersom man er effektiv, og skytteren ikke blir sliten
underveis. Effektivitet oppnås gjennom nøyaktighet, for eksempel i bygging
av stilling, klargjøring av våpen, mental fokus, bruk av linjal til å måle
middeltreffpunkt og samling, og ikke minst korrekt justering av siktet.

Innskyting av reservesikte
Når hovedsiktet er innskutt justerer man reservesiktet etter hovedsiktet. Det gjøres på følgende
måte:
•

Legg deg i samme stilling som du skjøt inn hovedsiktet.

•

Sikt inn våpenet ved hjelp av primærsiktet og sørg for at rødpunktet ligger nøyaktig på
toppen av frontsiktet.

•

Juster baksiktet slik at du midt inni baksiktet kan se forsiktet med den røde prikken perfekt
plassert på toppen.

•

Kontrollskyt våpenet, juster ved behov. For reservesiktet bør samlingen være 4 MOA og
middeltreffpunktet maksimalt 1 MOA unna siktepunktet.
En halv omdreining av blenderen vil flytte treffpunktet omtrent 2 cm på 50 meter.
En kvart omdreining av justeringshjulet vil flytte treffpunkt omtrent 1,5 cm på 50 meter.

Innskyting av ELCAN 1-4X
Følg samme prosedyre som for Aimpoint, med unntak av at ELCAN skal skytes inn på 100 meter.
Merk at ELCAN er et 4X-sikte, og at skyting på 1x vil føre til både treffpunktforandring og at
kulebanekompensatoren ikke kan brukes. Det betyr at ELCAN må skytes inn med 4x.
Man kan gjøre en grovinnskyting på 50 meter ved hjelp av 200-metersmerket, men dette må
kontrollskytes på 100 meter senere.

Se for øvrig TEKNISK HÅNDBOK - OPTISK SIKTE 1X/4X (ELCAN SpecterDR 1-4x,
5,56) TH 9-1240-25/242-12. (2013)
HENVISNING
Innskyting/justering av laserpeker
På grunn av at laserpekeren ikke står likt som siktet på våpenet, får man uansett en parallaksefeil
mellom laser og primærsiktet. For å redusere dette avviket mest mulig bør laseren siktejusteres
mot et punkt på minst 100 meter, gjerne 200 meter. For å gjøre det mest mulig nøyaktig bør målet
også være minst mulig reflekterende, og laseren bør være justert så svakt som mulig. Begge deler
for å redusere gjenskinn fra laseren.
•

Juster på samme måte som reservesiktet. Sikt med primærsiktet, og juster laseren inn slik at
den er overrett med Aimpoint-prikken.

•

Kontrollskyt våpenet, juster ved behov. Husk å ta hensyn til avstand mellom kjernelinje på
laseren og kjernelinje på våpenet (i side og høyde) når det skytes på kortere avstander enn
den du har siktejustert på.
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3.3 HK416-versjoner
HK416 finnes i tre versjoner i Forsvaret. N er den vanligste, etterfulgt av K og S.
HK416N
Fordelen med et langt løp er høyere utgangshastighet. Dette gir økt rekkevidde, bedre
gjennomslagskraft og kan gi noe bedre presisjon (mindre egenspredning). Ulempen er at våpenet
er noe vanskeligere å håndtere, spesielt i trange rom og inn og ut av kjøretøy.
HK416K
Fordelen med et kort løp er at våpenet blir enklere å håndtere. Ulempene er redusert
utgangshastighet, med de konsekvenser det har for rekkevidde og gjennomslagskraft. Man må
også være oppmerksom på at kort pipe gir større signatur i form av lyd og munningsglimt.
HK416S
HK416S er skarpskytterversjonen av HK416. Den er lik HK416N, men har bedre presisjon og ble
dermed sortert ut til dette formålet.
3.4 40 mm GUR
40 mm granatutskytingsrør (GUR) kan brukes som et eget våpen, eller påmonteres HK416. HK416skytteren må være bevisst hvordan det å montere GUR på våpenet påvirker treffpunktet til HK416.
Tester viser at våpenmontert GUR kan påvirke treffpunktet så mye som 35 cm ned på 200 meter.

200m, liggende med støtte uten GUR montert

200m, liggende med støtte med GUR montert

Grunnen til dette er at GUR er festet i kontakt med fremre del av pipen, noe som påfører kraft i
retning nedover. Det vil si at man enten må skyte inn våpenet med GUR, for deretter å kjenne til
avviket uten GUR montert. Eller skyte inn uten GUR, for så å kjenne til avviket med GUR montert.
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HENVISNING

For detaljer henvises det til:
- UD 5-22-1 Retningslinjer for 40 mm granatutskytningsrør (GUR) AG-HK 416, hefte
1, våpenkjennskap og skyteutdannelse. (2016-07-15)
- TEKNISK HÅNDBOK GRANATUTSKYTINGSRØR, 40X46MM,AG-HK416
TH9-1005-25/235-10 (2009-04-15)

3.5 Bajonett
Bajonett kan kun monteres på HK416N. Montering av bajonetten gjøres på følgende måte:
•
•

Tre ringen inn på flammedemperen
Før bajonetten bakover til bajonettfeste låser

Demontering av bajonett gjøres på følgende måte:
• Klem inn bajonettlåsen slik at den frigjøres fra bajonettfeste.
• Skyv bajonetten fremover til den går klar av flammedemperen.
Påmontert bajonett påvirker ikke treffpunktet i nevneverdig grad. Våpenet blir lengre med noe mer
vekt helt fremme. Dette gjør det noe tyngre å holde oppe og man kan oppleve noe lavere treff av
den grunn.

Montering av bajonett

HK416N med bajonett påmontert
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SAP: 30044649

Demontering av bajonett

For bruk av bajonett i nærkamp, henvises det til Håndbok for nærkamp (201311-07)
HENVISNING
3.6 Signaturdemper
Fordelene, og dermed hensikten med bruk av signaturdemper, er primært å redusere skytterens
signatur gjennom:
• redusert munningsglimt: reduserer muligheten for en motstander til å lokalisere
skytteren, samt gjør observasjon for skytter bedre, spesielt med nattoptikk.
• redusert lyd: reduserer muligheten for en motstander til å lokalisere skytteren, samt
støybelastningen på skytter og personell i nærheten av skytteren.
• redusert trykk: minimerer oppvirvling av støv, og trykk på personell.
• signaturdemperen reduserer rekylen under skyting. Dette medfører at bevegelsen i
siktet blir mindre og man kan skyte påfølgende skudd tidligere.
Signaturdemperen øker vekt og lengde på våpenet. Våpenet bør skytes inn eller verifiseres med
signaturdemper montert. Dette er fordi:
• Vekten av signaturdemperen presser pipen noe ned.
• Utgangshastigheten kan variere.

HK416K med Rotex-V Compact

SAP: 30166116

For bruk av signaturdemper henvises det til Håndbok for signaturdemper
(2020-05-01)
HENVISNING

Side 26 av 108

3.7 Tilleggsutstyr

HENVISNING

For øvrig godkjent tilleggsutstyr henvises det til
TEKNISK HÅNDBOK GEVÆR AUTOMATISK 5,56X45MM,
HK416N/HK416K/HK416S - SATSLISTE OG TILLEGGSUTSTYR.
(TH9-1005-25/219-10D)

4 Skytestillinger
4.1 Generelt
En god skytestilling er grunnmuren i all skyting. Jo mindre bevegelse i siktebildet, jo bedre er
skytestillingen. Den beste måten skytteren kan vurdere skytestillingen sin på er å lese bevegelsen i
siktebildet, identifisere hvor bevegelsen kommer fra og deretter justere stillingen slik at
bevegelsen reduseres.

MERKNAD

Den viktigste enkeltfaktoren i en god skytestilling er benstøtte, eller
skjellettstøtte som det også omtales som. Med det mener man at loddlinjen
fra våpenet går gjennom benstrukturen, helt fra håndleddet og videre
gjennom kroppen og ned i underlaget. Det samme ønsker man å oppnå med
vekten av kroppen.

Skytestillinger kan ses på som verktøy i en verktøykasse. Desto flere verktøy man behersker, jo
større er mulighetene for å finne en god løsning for akkurat den situasjonen man er i. Hvis man
bare behersker liggende stillinger vil man alltid se etter steder å legge seg. Man vil gå glipp av
mange andre alternativer – som i noen tilfeller kan være hurtigere å komme inn eller ut av, mer
stabile eller mindre eksponert.
En skytter som behersker flere skytestillinger har flere fordeler:
•

Mulighet for å redusere eksponering

•

Mulighet for å redusere engasjementstiden

•

Mulighet for å maksimere stabilitet

•

Mulighet for å kunne opprettholde stillingen over tid, altså kunne virke lenger

4.2 Forholdet mellom skytestilling og skjul og dekning
En skytestilling er en stilling som er ment å beskrive en måte å bruke kropp og eventuell støtte til å
stabilisere våpenet og bidra til rekylopptak.
Ideelt sett er det ikke en konflikt mellom en god skytestilling og bruk av skjul og dekning, men
skuddfelt trumfer skjul og dekning. Dette må veies opp mot hverandre i praktisk bruk.
Denne håndboken fokuserer primært på selve skytestillingen og hvordan denne etableres og
utnyttes raskt og effektiv.
•

MERKNAD

•

Husk at selv om en skytestilling i seg selv ikke legger vekt på skjul og
dekning kan man plassere seg selv og skytestillingen slik i terrenget at
man utnytter dybde, skygge eller lignende til å oppnå skjul eller dekning.
Husk at det er vel så viktig å ikke bli skutt, som å skyte fienden.
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4.3 6 stødige grepsfaktorer
Generelt
Alle skytestillinger bygges opp rundt prinsippet om de 6 stødige grepsfaktorer. Den enkelte
grepsfaktor påvirker skytestillingen på forskjellig vis, blant annet i form av stabilitet, rekylopptak,
eller repeterbarhet, men uavhengig av dette er de i utgangspunktet listet opp i prioritert
rekkefølge.
Husk at hvordan prinsippet følges best vil variere fra skytter til skytter, blant annet på grunn av
kroppsstørrelse, styrke, bevegelighet, eller proporsjoner, og ikke minst ut fra valgt skytestilling.
Under grunnleggende utdanning og skyting vil man noen ganger kunne slippe unna med
unøyaktigheter i bruken av grepsfaktorene. Det er derimot særdeles viktig at disse trenes og følges
opp fra starten av, da de er med på å muliggjøre den progresjonen som legges opp til i
utdanningen, både i form av teknikker og materiell.

Fremre arm og hånd
Fremre arm og hånd har følgende funksjoner:
•

Gi støtte for fremre del av våpenet

•

Bidra til god rekylkontroll

• Betjene lykt og laserpeker
Dette oppnås gjennom:
•

Hånden griper om forskjeftet på et naturlig sted, i utgangspunktet så langt frem som
mulig. For å fortsatt oppnå avslapning kombinert med et grep langt frem må skytteren
ofte øke vinklingen på kroppen relativt til våpenet.

•

Albueleddet bør plasseres mest mulig under våpenet, og med en vinkling i
lengderetningen som gjør av biceps ikke blir anspent.

•

Hånden bør gripe om mest mulig av forskjeftet. Dette er fordi man ønsker å holde
rundt og nærme kjernelinjen. Dette påvirker både innretting av våpenet og
rekylkontrollen positivt.

•

Grepet skal være fast og trekke våpenet bak mot i skulderen.

Kolbens plassering i skulder
Kolbens plassering i skulderen har følgende funksjoner:
•

Få et likt siktebilde fra skudd til skudd (parallakse)

• Godt rekylopptak
Dette oppnås gjennom
•

Kolben legges i gropen mellom bryst- og skuldermuskulatur.

•

Det må være god kontakt mellom kolbe og kropp, dette påvirker både rekylopptak og
stabilitet i siktebildet. I rekylen skal våpen og kropp bevege seg i ett, og kolben skal sitte
samme sted i skulderen etter rekylen.

•

Unngå for mye utstyr mellom kolben og kroppen.

•

Kolben skal plasseres slik at den tillater en naturlig hodestilling, altså at man ikke må bøye
hodet unødvendig for å se siktemidlene. Kolben skal møte kinnet, ikke omvendt.
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MERKNAD

Siden Aimpoint er tilnærmet parallaksefri, og ikke spesielt kravstor med tanke
på øyeavstand, vil man klare å få siktebile selv med en svært dårlig plassering
av kolben. Dette vil være mye vanskeligere ved bruk av for eksempel ELCAN
eller våpenmontert monokkel.

Bakre arm og hånd
Bakre arm og hånd har følgende funksjoner:
•

Støtte opp bakre del av våpenet og overkroppen

•

Betjene sikring og ta avtrekk

• Bidra til et godt rekylopptak
Dette oppnås gjennom:
•

Albuen plasseres mest mulig under skulderen.

•

Hånden skal fatte med et fast grep så høyt opp som mulig på pistolgrepet. Tommelfinger
må rundt pistolgrepet.

•

Grepet skal være fast og trekke våpenet inn i skulderen.
Hodets plassering

Hodets plassering har følgende funksjoner:
•

Få et likt siktebilde fra skudd til skudd (parallakse).

• Kunne følge siktet i rekylen, noe som muliggjør raskere verifisering og oppfølgingsskudd.
Dette oppnås gjennom:
•

Kinnet skal berøre kolben, slik at man sikrer lik plassering av hodet, samt gjør at man kan
følge siktet i rekylen.

•

Hodet skal holdes mest mulig loddrett og avslappet.

•

Hvor på kolben hodet plasseres påvirkes av den enkelte skytters kroppsbygning og valgte
skytestilling.
Avslapning

Avslapning er ikke det samme som å slappe av i alle muskler. Våpenet må fortsatt holdes fast for å
muliggjøre presis innretning og hurtige oppfølgingsskudd, men det må gjøres med et
hensiktsmessig spenningsnivå i kroppen. Evnen til å slappe av påvirkes av både skytestillingen og
tilstanden skytteren er i.
Skytestilling:
•

Gjennom benstøtte reduserer man behovet for statisk muskelarbeid for å holde vekten av
våpenet eller kroppen oppe.

•

Gjennom nullstilling av skytestillingen reduserer man behovet for statisk muskelarbeid for
å rette inn våpenet mot målet.
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MERKNAD

Naturlig siktepunkt er det punktet våpenet naturlig peker mot når man
slapper helt av i kroppen. Skytteren kan kontrollere dette ved å sikte inn mot
målet, lukke øynene og slappe av, for deretter verifisere av siktet fortsatt er på
målet. Dersom det ikke er det justeres skytestillingen. Denne teknikken kalles
nullstilling av skytestillingen.

Tilstand:
•

Påført eller selvpåført stress fører til anspente muskler.

•

Været, eller annen ytre påvirkning, fører til ufrivillig skjelving.
Pusting

Pusting er en viktig faktor for skyting og påvirker skytteren både før og under skuddløsning.
Pusting må sees i sammenheng med avslapning fordi pusten påvirker skytteren både teknisk og
med tanke på tilstand.
Teknisk:
•

Tilgang på oksygen er viktig for kroppen, både for å redusere spenninger i muskulaturen,
men også fordi synet påvirkes.

• Hvor man er i pustesyklusen påvirker siktebildet, spesielt i høyde.
Tilstand:
•

Dersom skytteren er stresset vil man ved hjelp av blant annet pusteteknikk kunne regulere
tilstanden sin, og gjennom det slappe av bedre, men også i større grad kunne rette fokus
mot selve skytingen.

•

Bevisst pusteteknikk er også med å sikre av skytteren faktisk puster, noe som er viktig av de
ovenfor nevnte årsaker.

For å trene opp en pusteteknikk som fungerer og som kan hentes frem i alle situasjoner bør
skytteren trene på å puste på likt vis, og på å skyte på samme sted i pustesyklusen. Man bør unngå
å skyte på tomme lunger da man kan få for lite oksygen om man blir liggende, og fulle lunger bør
unngås siden dette kan føre til anspenthet. Alt mellom tomt og fullt kan fungere, men det er viktig
at det gjøres likt. Uavhengig av hvor mye eller lite luft man har i lungene vil det være fordelaktig å
skyte på utpust.

Eksempel på pustesyklus før, under og etter skuddløsning
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4.4 Skyting med sekundær skulder
Den komplette skytteren behersker skyting og våpenbetjening tilnærmet like godt på begge sider.
For skytteren sin del kommer dette primært av to årsaker:
•

Minimere eksponering, og maksimere mulighet for støtte

•

Man er skadet eller av annen grunn må bruke tillempede stillinger eller ildhåndgrep
Grepsfaktorer med sekundær skulder

I all hovedsak som ved primær skulder. Unntak og presiseringer:
•

Sørg for at fremre arm og hånd strekkes tilstrekkelig ut, mange har en tendens til å holde
inn mot magasinbrønnen.

•

Kolben plasseres som før, og om mulig lengre opp og inn for å forenkle hodets plassering
og redusere parallaksefeil.

•

Så langt som mulig loddrett hode i kontakt med kolben. Lukk mesterøyet ved behov.

•

Speilvendt plattform.
Bytte av skulder

Ved bytte av skulder er ikke det viktigste at det går ekstremt fort, men at det går effektiv, sikkert og
at man ender opp i en god posisjon med et godt grep. Av denne grunn bør skytteren trene inn
følgende prinsipielle måte å bytte mellom skuldre på.
•

Finger av avtrekker og sikre.

•

Fremre hånd flyttes bakover til magasinbrønn.

•

Bakre hånd slipper pistolgrepet

•

Våpenet flyttes til ny skulder ved hjelp av fremre hånd

•

Samtidig bytter man om plattformen og bakre hånd beveger seg mot forskjeftet

•

Når kolben er plassert i skulderen tar ny fremre hånd grep om forskjeftet

•

Ny bakre hånd plasseres på pistolgrepet og hodet og kolben møtes
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Bildene viser skytter som utfører skulderbytte
fra primær til sekundær skulder

SIKKERHET

Ved skifte mellom skulder skal pekefinger av avtrekkeren og våpenet skal
sikres. Dette er viktig fordi det i flyttingen av hender kan være muligheter for
at fingre eller utstyr/bekledning kan henge seg opp i avtrekkeren.
Dette gjelder uavhengig av våpenregel 3 og 4, og om pipen peker mot
«målet» eller ei.
Se for øvrig pkt. 7.2

Side 32 av 108

4.5 Etablering av skytestilling
Hensikten med å ha en prosedyre for å etablere en skytestilling er å redusere tiden det tar frem til
skytteren er i en stiling der han effektivt kan bekjempe et mål. I tillegg sikrer det at man havner i en
korrekt og lik stilling hver gang, og det bidrar til at man får en avslappet stilling fordi man slipper å
anstrenge kroppen til høyre eller venstre.
Denne forflyttingen har en logisk oppbygging:
1. Skytteren ser målet som skal bekjempes.
2. Skytteren ser en potensiell ildstilling.
3. Målets posisjon styrer hvor våpenet plasseres - det må posisjoneres slik at det kan benyttes
effektivt mot målet, og slik at det peker naturlig mot målet.
4. Skytteren plasserer seg inn bak våpenet slik at det oppnås maksimal stabilitet og
rekylkontroll i stillingen.
Målveksling og vendinger er i praksis etablering av ny skytestilling, og følger samme oppbygning,
men forenkles ofte til «blikk-hode-kropp».
Ideelt sett klarer man å etablere en skytestilling der pipe og munning ligger fritt og siktet er
plassert loddrett over kjernelinjen på våpenet. Dersom en av disse faktorene ikke kan oppfylles vil
det kunne påvirke treffpunktet.
Ytre påvirkning på pipe
En påvirkning av våpenets pipe, for eksempel ved å støtte den direkte på en dekning, vil gi et
treffpunktavvik. Hvor stort dette avviket blir er avhengig av hvor hardt presset er 4, noe som gjør at
det er vanskelig å gi sikre regler for hvordan skytterne skal sikte dersom han må benytte seg av en
skytestilling med press på våpenet.
Treffpunktet vil være i motsatt retning av der objektet pipen er i kontakt med befinner seg,
eksempelvis opp dersom pipen hviler på en horisontal støtte.
Press på forskjeftet vil ikke føre til avvik i treffpunktet, og derfor bør man alltid tilstrebe at kun
forskjeftet er i kontakt med støtten/underlaget.

Eksempel på skytestilling med pipepress som vil gi høyt treffpunkt

4

Målt opp til 8 MOA ved kraftig press.
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Påvirkning rundt munning
Uavhengig av press på pipen vil fordemming av trykk rundt munningen kunne påvirke prosjektilet,
og dermed presisjonen. Årsaken til dette er at kruttgassen slår tilbake på prosjektilet, noe som
påvirker yaw-vinkelen 5. Det er også her svært vanskelig å forutsi hvor mye og i hvilken retning
påvirkningen flytter treffpunkt, men det er noe man må være bevisst.
Skytteren bør som hovedregel unngå fordemming av trykket rundt munningen, og unngå harde
gjenstander nærmere enn ca 10cm fra munningen. Uavhengig av dette må skytteren være bevisst
hva som er tett på munningen, da dette kan være et tegn på at man har dårlig bæring 6 for våpenet.
Kanting av våpenet
Kanting av våpenet gir endret treffpunkt, og effekten øker dess lengre avstand det er mellom
siktelinjen og kjernelinjen.
Grunnregelen er at man treffer lavt til den siden man kanter våpenet. Det betyr at hvis våpenet
kantes mot høyre så vil man treffe nede til høyre, sett i forhold til siktepunkt. Hvor stort avviket er,
avhenger av hvor mye man kanter og hvor lang avstanden er.

Bildet over viser hvordan treffpunktet prinsipielt sett flytter seg ved kanting av våpen.
Faktisk treffpunkt vil variere med vinkling og avstand til målet.

Eksempel på skytestilling der man må kante våpenet

Vinkelen prosjektilet har relativt til sin egen akse mens det roterer. Denne er størst tidlig i kulebanen, og
presisjonen blir derfor lett påvirket nærme munningen.
6
Med bæring menes at løpet går klar av hindringer slik at prosjektilet får fri bane mot målet.
5
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I motsetning til pipepress er det mulig å forutsi hvor treffpunktet flytter seg, og det er derfor
akseptabelt å kante våpenet dersom det er behov for det for å kunne utnytte en ildstilling best
mulig. Dette krever dog at man forstår det grunnleggende prinsippet, og har erfaring med hvor
mye man må forlegge for forskjellige vinklinger og avstander.
Huskeregler:
•

For avstander ut til omtrent 50 m vil man treffe et hodemål med 90 grader kanting.

•

For avstander ut til omtrent 100 m vil man treffe en overkropp (1/2 figur) med 90
grader kanting

•

Med andre ord er det sjeldent nødvendig å forlegge på avstander ut til 100 meter, selv
ved kanting opp mot 90 grader.
Er avstanden større eller målene mindre enn dette, må man forlegge. Grunnregelen er enkel:
Forlegg opp i motsatt retning. Kanter man våpenet mot venstre, sikter man oppe til høyre.
•

For avstander ut til omtrent 200 m vil man treffe et kroppsmål med 90 grader kanting av
våpenet – hvis man sikter oppe i motsatt skulder.

Eksempelet over viser siktepunkt hvis våpenet er vinklet 90grader til venstre
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4.6 Grunnleggende stillinger
Liggende uten støtte
Generelt:
Liggende uten støtte er den aller mest grunnleggende skytestillingen, og å beherske den legger
grunnlaget for de fleste andre skytestillinger. Gjennom å beherske liggende uten støtte skapes
forståelse for prinsippet om benstøtte, og vinklene som må til for å få benstøtte finner man igjen i
de fleste andre skytestillinger.
Momenter:
Skytestillingen bør være noe skrå i forhold til skyteretningen, omtrent 25 grader. Linjen mellom
skulderbladene skal være vinkelrett på ryggraden, og hoveddelen av kroppens tyngde skal hvile på
venstre del av kroppen.
•

Fremre arm og hånd:
o Fremre hånd plasseres langt frem, og albuen plasseres tett inn mot magasinet, i
den hensikt å oppnå benstøtte.
o Kroppen vinkles slik at man kan slappe av i fremre arm.
o Det bør være en tilnærmet rett linje gjennom fremre hånd, fremre albue og venstre
fot.

God støtte langt frem under våpenet

Skuldrene er rett i forhold til ryggraden
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En tilnærmet rett linje gjennom fremre hånd, fremre albue og venstre fot
Kroppen vinkles i forhold til skyteretningen

•

Kolbens plassering:
o Kolben plasseres i gropen mellom brystmuskel og skulder og holdes på plass av
bakre hånd.

•

Bakre arm og hånd:
o Fast og høyt grep som trekker våpenet mot skulderen.
o Albuen plasseres slik at stillingen er stabil i side og lengderetning, og slik at den
holder overkroppen oppe.

•

Hodets plassering:
o Hodet legges på kolben, helst så langt inne på kolben at øyet er parallelt med
kjernelinjen.
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•

•

Avslapning:
o Albuene regulerer høyden på siktepunket, unngå å gjøre dette med bakre skulder.
o Overkroppen holdes oppe av albuene, ikke av ryggmusklene.
o Hofter og ben peker naturlig ut i forlengelsen av overkroppens vinkel.
Pusting:
o Benet på «sterk» side kan bøyes og buken løftes med kneet. Dette kan redusere
bevegelsen pusting eller puls påfører siktebildet.
Liggende med støtte

Generelt:
Liggende med støtte bør i utgangspunktet være likest mulig liggende uten støtte. Dette gjelder
særlig ved innskyting slik at man reduserer sjansen for avvik på grunn av forskjell i hodets
plassering og dermed parallakse.
Har du mulighet til å tilpasse støtten bør den tilpasses slik at den støtter opp under den stillingen
du bruker uten støtte, i motsetning til å stillingen til støtten.
Momenter:
•
•

Fremre hånd og albue:
o Fremre hånd plasseres mellom forskjeftet og støtten.

Øvrige punkt:
o Så likt liggende uten støtte som mulig. Ved behov justeres høyden i stillingen ved
hjelp av albuenes plassering.

Liggende med støtte

Liggende med magasinstøtte
Generelt:
Å bruke magasinet som støtte er en god metode for å tilføre støtte i skytestillingen dersom ikke
annen støtte er tilgjengelig. Man må allikevel være observant på noen faktorer som kan påvirke
skytingen negativt.
•

Stillingen blir for de fleste noe lav, særlig med stridsvest og skuddsikker vest på flatt
underlag. Dette vil kunne gi treffpunktforandring på grunn parallakse, og det kan også
være utfordrende med god plassering og kontakt med kolben.
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•

Dersom underlaget er hardt (betong, svaberg etc) vil ofte vibrasjoner kunne påvirke
presisjonen, i tillegg vil våpenet kunne hoppe, noe som kan påvirke sikteretur.
Stillingen i seg selv er i all hovedsak lik liggende med og uten støtte.
Momenter:
•

Fremre hånd og arm:
o Fremre albue både må og kan legges lengre til venstre. Behovet for benstøtte faller
bort på grunn av magasinet.

•

Kolbens plassering:
o Kan bli noe lavere, men det er desto viktigere å trekke kolben inn mot skulderen.

•

•

Bakre hånd og arm:
o Albuen må lenger ut, bakre hånd må aktivt trekke kolben inn i skulderen. Dette er
også med på å ta bort den slarken som er mellom magasin og magasinbrønn.
Hodets plassering:
o Vær observant på at hodets plassering ofte blir lenger frem, kombinert med at øyet
kommer lavere og at man dermed får en lavere synsvinkel. Dette gir ofte
treffpunktforandring ned.
Knestående uten støtte

Generelt:
Knestående uten støtte er en av de stillingene som blir mest påvirket av skytterens proporsjoner og
mobilitet. Det gjør at stillingen kan oppleves som krevende for enkelte skyttere, og at de 6 stødige
grepsfaktorene må tilpasses den enkelte. Allikevel kan det meste justeres med mobilitetstrening og
generell tørrtrening, og stillingen skal være av en type som gjør at skytteren kan komme seg inn og
ut av den under feltmessige forhold. Det vil si at man unngår skolemessig tilpassede stillinger som
å sitte ned på bakre hofte, eller bygge opp under bakre vrist.
Momenter:
Kroppen vendes ca. 45 grader i forhold til skyteretningen (i retning bakre skulder). Føttene
plasseres med ca skulderbredes avstand. Før høyre fot rett bak, og plasser høyre kne hvor høyre
tåspiss var.
•

Fremre legg skal være mest mulig loddrett. Den bør ikke føres bakover (spisst kne), men
kan for noen med fordel føres noe frem. Fremre underarm og lår danner en rett linje ned i
foten.
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Fremre underarm og lår danner en rett linje ned i foten
Skuldrene skal være over hoftene og hoftene over plattformen. Dette er både for å oppfylle
prinsippet om benstøtte for overkroppen, men også for å unngå at skulderen skyver våpenet
fremover, noe som kan føre til ustabilt siktebilde og utstrakt og anspent fremre arm.
Fremre arm og hånd:
•

Fremre albue plasseres på kneet, unngå selve kneskålen.

•

Fremre hånd med våpenet legges slik at loddlinjen fra våpenet går ned gjennom
underarmen, kneet, leggen og videre ned i underlaget.

Frem hånd med våpenet legges slik at loddlinjen fra våpenet går ned gjennom underarmen,
kneet, leggen og videre ned i underlaget.
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•
Fremre arm skal ikke strekkes ut slik at biceps spennes.
Kolbens plassering:
•

Kolben plasseres som vanlig, men skulderen må være nøytral - altså ikke søke frem mot
kolben. For noen kan kolben med fordel justeres ut.
Bakre arm og hånd:
• Albuen peker avslappet rett ned. Hånden trekker våpenet inn mot skulderen.
Hodets plassering:
•
Pust:

Som vanlig

• Som vanlig
Avslapning:
•

Som vanlig, men en forutsetningene for å oppnå avslapning er:
o Vinkling i plattformen slik at naturlig siktepunkt medfører benstøtte.
o Benstøtte for overkroppen.
Stående uten støtte

Generelt:
Den stående skytestillingen som beskrives her er en skytestilling som brukes i en stridssituasjon,
men det er ikke nødvendigvis den mest presise stående stillingen uten støtte. Det vil som oftest
være en skiskytterstilling, noe som gir våpenet mulighet for benstøtte gjennom fremre hånd og
arm og inn i hoftekammen.
Årsaken til at den stillingen som beskrives skal brukes er:
•

Enklere å innta.

•

Bedre rekylopptak.

•

Likhet til stående skyting med andre våpen, samt nærkampstillingen.

•

Enklere målveksling.

•

Muliggjør rask veksling mellom statisk skytestilling og skyting i bevegelse.

•

Presenterer eventuell skuddsikker vest mot trusselen.

Momenter:
Stødig plattform med omtrent skulderbreddes avstand i bredde og dybde mellom føttene. Vekten
nøytralt eller noe frem på føttene. Ørene foran skuldrene, skuldrene foran hofta. Noe vinkling i
overkroppen, tilnærmet det samme som ved liggende uten støtte, altså omtrent 15-25 grader.
Kjernemuskulaturen strammes.
Fremre arm og hånd:
•

Langt nok frem til å gi stabilitet, men ikke unaturlig langt frem.

•

Albuen naturlig ned, og armen trekker våpenet noe bakover.

Kolbens plassering i skulder
•

Som ellers. Plasseres slik at kolben i størst mulig grad møter hodet når våpenet presenteres.
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Bakre arm og hånd:
•

Albuen naturlig ned, og armen trekker våpenet inn i skulderen. Kraften skal være
tilstrekkelig til våpenet holdes oppe selv om fremre hånd fjernes.

•

Fast og høyt grep med hånden for å kontrollere våpenet.

Hodets plassering:
•

Som ellers. Må ligge på kolben for å kunne følge siktet i rekylen.

•

Unngå at hodet møter kolben. Se inn i siktet, ikke ned i siktet.

Pust:
•

Som ellers.

Avslapning:
•

Stillingen har ikke benstøtte, og man må bruke det meste av muskulatur i overkroppen for
å stabilisere våpenet, og for å kunne flere skudd hurtig.

•

Om kravet til presisjon går opp må og kan man som oftest prioritere rekylopptak og
sikteretur noe ned, da til fordel for mer avslapning.

Stående uten støtte: Plattformen har bredde og dybde og en vektor mot målet ved at øret er
foran skulder, skulder foran hofte, hofte foran bakre fot.
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Skyting i bevegelse
Generelt:
Hensikten med å skyte i bevegelse er tre-delt:
•

Du er på vei et sted, for eksempel mot en dekning, men må også virke med ild samtidig.

•

Du vil gjøre deg selv til en vanskeligere mål mens du virker med ild, ofte fordi du ikke har
dekning eller mulighet til å innta en lavere stilling.

•

Du må søke avstand til en trussel, men må virke med ild samtidig.

MERKNAD

For at disse hensiktene skal kunne fylles må man bevege seg fort nok. Hvis ikke
ender man opp med å være et enkelt mål, som kommer sent i dekning, mens
man skyter ustabilt. Dette må utdanning og trening legge opp til.

Momenter:
Å skyte i bevegelse er kun en motorisk ferdighet, ikke gjør det mer avansert enn det er. Man
kombinerer stående skyting uten støtte med grunnleggende sikte- og avtrekksteknikk og evnen til
å bevege seg tilstrekkelig mykt. Momentene under er primært for å bedre evnen til å stabilisere
våpenet tilstrekkelig under bevegelse.
Fremover:
•

Alle momentene fra stående uten støtte gjelder fortsatt, bortsett fra selv plattformen.

•

Ta opp mest mulig bevegelse gjennom leddene, helt fra anklene og opp gjennom hoften.

•

Dersom underlaget tillater det kan man «rulle» på føttene.

•

Skyt når siktet er på vei inn i treffsonen, aksepter bevegelse i siktebildet.

•

For mange føles siktebildet mest stabilt så lenge man presenterer våpenet mot målet eller
sikter det inn etter rekylen.

I side:
•

Dersom man beveger seg i side relativt til målet går beina mot der man har tenkt seg, mens
overkroppen dreier mot målet.

•

Vær spesielt nøye med kolbens plassering, og å få skulderen bak våpenet.

•

Våpenet kan vinkles for å muliggjøre siktebilde ved store vinkelutslag.

Bakover:
•

Som fremover, men med økt fokus på å stramme i kjernen og overkroppen noe frem.
Begge deler for å redusere mulighet for å falle bakover.

•

Dersom man har god tid (for eksempel sikrer seg, men ikke er i ildstrid) kan man flytte
bakerste fot først for hvert steg, men dette er strengt talt en annen teknikk.

•

Skyting i bevegelse bakover bør kun nyttes når det er strengt nødvendig og man bør ikke
gjennomføre utdanning eller trene på dette før skyting i bevegelse fremover og side er
gjennomført.
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4.7 Alternative skytestillinger
Under feltmessig skyting vil ofte skytterne måtte tilpasse allerede innlærte stillinger til situasjonen
og terrenget, dette er det som kalles alternative stillinger. Da må man fokusere på å:
•

Opprettholde de 6 grepsfaktorene, og den grunnleggende sikte- og avtrekksteknikken.

•

Prøve å gjøre stillingen mest mulig lik de grunnleggende stillingene.

•

Huske at det primært er våpenet som skal ha støtten, deretter kroppen.

•

Unngå å legge unødvendig press på våpenet inn i stillingen.

Stillingene under må ses på som eksempler, i form av en liste som ikke er uttømmende eller
begrensende.
Generelt sett må man ofte ved bruk av alternative stillinger finne en balansegang mellom mulighet
for benstøtte og avslapning, rekylopptak og utnyttelse av skjul og dekning som er tilpasset
situasjonen.
Alternativ bruk av fremre arm og hånd
Alternativt grep med fremre hånd
Fremre hånds plassering må varieres utfra valgt stilling, på lik linje med de andre grepsfaktorene,
Vanligvis holder man fremre hånd rundt forskjeftet, enten under eller på siden av våpenet. Ved en
del alternative stillinger lønner det seg å plassere fremre hånd annerledes for å kunne utnytte
støtten best mulig.
Dersom man bruker et støttepunkt i form av en vegg, stolpe, trestamme eller lignende (vertikal
støtte), bør man plassere fremre hånd slik den skaper mest mulig friksjon mot støttepunktet, og
dette oppnår man ved hjelp av en kombinasjon av kontaktflate og kraft.
Kontaktflate oppnås ved å støtte seg på hånden på samme vis som om du støttet seg selv mot en
flate, og kraften oppstår ved presse hånden lett mot støttepunktet. Kraften bør ikke oppstå ved at
kroppen lenger seg mot støttepunktet, da dette vil kunne påvirke stabiliteten i siktebildet.
Når friksjonen er oppnådd bruker man fingrene til å lage en «vugge» for våpenet. Dette kan gjøres
på flere måter, og må tilpasses skytterens håndstørrelse og våpenets konfigurasjon. Uavhengig av
metode må fingrene holde et fast grep, og trekke våpenet inn mot støttepunktet.
Denne måten å bruke fremre hånd kalles ofte c-grep, barrikadegrep eller friksjonsgrep.

Alternativt grep med fremre hånd
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Fremre arm og hånd som støtte ved lave stillinger
Ved noen lave stillinger må man bruke andre teknikker for å oppnå støtte og høydejustering med
fremre arm og hånd. Dette er fordi man ikke har mulighet til å plassere albuen lavere enn
kjernelinjen på vanlig vis, og må bruke fingrene på hånden som en «to-fot». Ulempen ved dette er
at man ofte må bruke noe mer tid på sikteplassering og sikteretur.

Støtte og høydejustering med fremre arm og hånd

Alternative liggende stillinger
Sideliggende lav
Nyttes når skytteren må skyte under noe, for eksempel en bil.
Momenter:
•

Skytteren legger seg ned på siden med skulderen våpenet er plassert i ned mot bakken.

•

Våpenet er kantet over på siden.

•

Fremre arm hånd kan enten brukes på vanlig måte, eller med fremre arm som støtte

•

Begge knær plasseres i bakken, med øvre ben fremover.

•

For liten klaring mellom bakken og utkasteråpningen kan medføre ufullstendig utkast
av tomhylsen.
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Sideliggende lav. Merk øverste kne støttes i bakken
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Sideliggende høy
Nyttes når skytteren har en lav horisontal dekning (for eksempel en høy kantstein) og ikke klarer å
komme lavt nok på grunn av stridsvest eller lignende.
Momenter:
•

Som sideliggende lav, men våpenet plasseres i skulderen lengst fra bakken.

Sideliggende høy

Liggende med lav magasinstøtte
Nyttes dersom man må innta en svært lav stilling, men må ligge parallelt
med skyteretningen.
•

Våpenet vinkles med siktet innover.

•

Magasinet plasseres i kontakt med bakken og
våpenet «sakses» med fremre og bakre hånd.
Dersom man må enda lavere brukes venstre

•

Kolben plasseres i biceps.
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Liggende på rygg
Nyttes når skytteren har havnet på ryggen, enten på grunn av et fall eller i en nærkampsituasjon
eller lignende. Momentene ved stillingen påvirkes av vinkelen våpenet må ha mot målet, altså om
det er et lavt mål eller et høyt mål.
Momenter:
•

Vinkle bein ut til siden for å få bæring til egen kropp.

•

Bruke magasin eller våpen som støtte på mage eller stridsvest.

•

Vinkle siktet innover for å få siktebilde.

•

Fremre og bakre hånd «sakser» mot hverandre og presser våpenet mot kroppen

•

Om mulig få kolben i kontakt med skulderen, eventuelt ved å løfte skuldrene.

Bena trukket opp

SIKKERHET

Bena flate

Skytevinkel og avstand til munningen utgjør en risiko ved denne stillingen.
Beina må spres så mye som mulig, men det er fortsatt en mulighet for å treffe
egne føtter dersom beina er utstrakt, særlig ved lave mål eller mål som
beveger seg. Dette vil påvirkes av skytterens lengde og pipelengden.
Risikoen kan reduseres ved å trekke opp knærne, men man må fortsatt
opprettholde god spredning med tanke på avstand til munningen. Samtidig
må man da være bevisst knærne ved større målvekslinger.
Denne teknikken bør kun gjennomføres av erfarne skyttere.

Alternative knestående og sittende stillinger
Knestående med fremre kne i bakken
Denne stillingen brukes når man har tilgang på støtte. Stillingen har tre fordeler:
•

Siden man bruker bakre kne som støttepunkt for bakre arm sprer man støttepunktene i
lengderetningen, og oppnår dermed mer stabilitet enn ved knestående med fremre kne i
bakken.
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•

Gir bedre mulighet til å utnytte en vertikal støtte i kombinasjon med skjul eller dekning enn
knestående med bakre kne i bakken.

•

Bedre rekylopptak sammenlignet med knestående med bakre kne i bakken.

Momenter:
Man har samme vinkling i plattform og overkropp som ved knestående uten støtte, eneste endring
er hvilket kne som er i bakken, at bakre fot ofte vinkles mer i forhold til skyteretningen, og
eventuelt hvilket grep fremre hånd bruker.
Fremre arm og hånd:
•

Ved vertikal støtte brukes primært alternativt grep. Ved horisontal støtte velger man det
som passer best. Søk å unngå hardt mot hardt uavhengig av valgt grep.

Kolbens plassering:
•

Ingen endring.

Bakre arm og hånd:
•

Plasseres primært på fremsiden av kneet for å optimalisere rekylopptak.

•

Flyttes eventuelt opp på kneet eller nedover leggen dersom støttepunktet er henholdsvis
høyt eller lavt.

•

Trekker kolben inn mot skulderen.

Hodets plassering:
•

Ingen endring.

Pust:
•

Ingen endring.

Avslapning
•

Forholdet mellom presisjonskravet og behov for høyt ildvolum bestemmer hvor mye
spenning man må ha i kroppen.

•

Uavhengig av dette er det primært våpenet, sekundært kroppen som skal ha støtte.
Dersom man lener hele kroppen inn mot støtten vil dette påføre våpenet kraft fremover,
noe som vil føre til mindre stabilitet.

•

Tilsvarende bør man om mulig plasseres seg mest mulig bak våpenet for å unngå å påføre
kraft i side.
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Knestående med fremre kne i bakken

Knestående med bakre kne i bakken
Generelt:
Denne stillingen forholder seg til knestående uten støtte på samme måte som liggende med og
uten støtte. Ideelt sett er støtten tilpasset den naturlige u-støttede skytestillingen. Om støtten er
for høy eller lav må man i større grad tilnærme seg de alternative variantene. Brukes primært i
forbindelse med horisontal støtte som er så høy at knestående med fremre kne i bakken er
vanskelig å bruke.
Momenter:
•

Som uten støtte. Fremre hånd plasseres mellom forskjeftet og støtten.
Knestående med begge knær i bakken

Generelt:
Alternativ stilling som gjerne brukes dersom man skyter gjennom en åpning i skjulet eller
dekningen, gjerne kombinert med at støtten er for høy eller lav til å utnyttes optimalt med de to
foregående stillingene.
Momenter:
•

Plattformen plasseres mest mulig rett bak våpenet, men må vinkles dersom skytteren ikke
når frem til støtten med fremre hånd.

•

Høyden justeres med å rette ut lårene, eller sitte ned mot hælen.

•

Hoftene skal mest mulig under kolben og skuldrene, slik at man får vekten ned mot
leggene og underlaget, og ikke ender opp med å lene seg inn mot støtten.

•

Velg grep etter vinklingen på støttepunktet.
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Begge knær i bakken, sittende

Begge knær i bakken, oppreist

Fremoverlent
Generelt:
Ved svært lave stillinger, der man ikke kan benytte de sideliggende på grunn av eksponering.
Momenter:
•

Vinkelrett på skyteretningen og begge knær i bakken.

•

Høyden justeres ved å sette bakre albue eller skulder i bakken.

•

Våpenet vinkles og kolbens plasseres oftest mot biceps eller albueledd.

•

Fremre hånd brukes oftest som støtte.

•

Om mulig kan hodet brukes som støttepunkt mot bakken.

Fremoverlent
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Høy knestående uten støtte
Generelt:
Alternativ til stående dersom man må høyere enn de øvrige knestående for å få bæring, eventuelt
alternativ til de andre knestående dersom man har storsekk eller lignende som gjør det vanskelig å
komme inn og ut av en mer stabil stilling – for eksempel knestående uten støtte.
Momenter:
•

Bruk overkroppen på samme måte som stående uten støtte

•

Bakre kne plasseres der man ville hatt høyre fot i en stående stilling

•

Bakre hofte presses frem slik at vekten fra overkroppen får benstøtte gjennom hoften, ned
gjennom bakre lår, og gjennom kneet til underlaget.

Knestående høy - front

Knestående høy - side

Sittende med og uten støtte for rygg
Generelt:
Kan benyttes dersom behovet for kroppsstøtte er stort, for eksempel dersom man skal
opprettholde en stilling lenge. Med støtte for rygg blir stillingen enda mer avslappet. Stillingen er
godt egnet dersom man skal skyte i nedoverhelling.
Momenter:
•

Rumpa og eventuelt ryggen utgjør plattformen.

•

Overkroppen vinkles etter behov.

•

Uavhengig av vinklingen i overkroppen søker man å utnytte begge knær som støttepunkt.
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Med støtte for ryggen

Uten støtte for ryggen

Alternative stående stillinger
Stående med støtte for fremre hånd
Generelt:
Brukes når presisjonskravet er større enn det man klarer ved vanlig stående skyting på en
hensiktsmessig måte.
Momenter:
•

Stillingen er helt lik vanlig stående, med unntak av et støttepunkt for fremre hånd.

•

Fremre hånd brukes enten med alternativt grep, eller med vanlig grep med hånden
mellom støtten og forskjeftet.

•

Forholdet mellom presisjonskravet og behov for høyt ildvolum bestemmer hvor mye
spenning man må ha i kroppen.

•

Uavhengig av dette er det primært våpenet, sekundært kroppen som skal ha støtte.
Dersom man lener hele kroppen inn mot støtten vil dette påføre våpenet kraft fremover,
noe som vil føre til mindre stabilitet.

•

Tilsvarende bør man om mulig plasseres seg mest mulig bak våpenet for å unngå å påføre
kraft i side.
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Som vanlig stående, men med alternativt grep med fremre hånd
Alternative stillinger – vinter
Generelt
Skytestillingene endrer seg ikke med årstiden, men utstyr og markforhold gjør det:
•

Dyp snø eller bristende skare kan gjøre det vanskelig å få stabile stillinger.

•

De samme forholdene kan gjøre det vanskelig å få bæring for våpenet, og mobilitet inn og
ut av stilling vanskeliggjøres.

•

Håndbekledning kan vanskeliggjøre våpenbetjening.

•

Snø og is kan føre til utfordringer med våpenfunksjon, noe som forverres dersom
skytestillingene våre ligger i selve snøen.

• Utstyr, særlig staver, kan komme i veien for både etablering av stilling og våpenbetjening.
Samtidig så er det det samme utstyret som kan hjelpe oss til å løse disse utfordringene:
•

Staver kan brukes til støtte i både stående, knestående og liggende stillinger.

•

Ryggsekker kan brukes til støtte knestående og liggende.

•

Ski og truger kan brukes til støtte liggende.

I beskrivelsen av stillingene nedenfor presenteres bare de faktorene som er nye sammenlignet med
6 stødige generelt, og de skytestillingene som er presentert så langt.
Et generelt tiltak man må gjøre når man har staver, men ikke skal bruke de til støtte, er å føre de
bakover og slippe de, samtidig som man selv går noe frem og inn i skytestillingen. Dette gjør man
for å få stavene ut av veien og vil være til mindre hinder for etableringen av skytestillingen. Stavene
henger fortsatt fast i remmene siden, og er lett tilgjengelige dersom man skal videre eller trenger
de til støtte.
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Tilpasning av avtrekkerbøylen
For å enklere kunne betjene avtrekkeren med tykk håndbekledning kan avtrekkerbøylen åpnes.
Dette gjøres ved å trykke inn låsepinnen i fremkant av avtrekkerbøylen med en spiss gjenstand.
Avtrekkerbøylen vippes så nedover. Den bør tapes fast til pistolgrepet slik at den sitter fast dersom
dette skal være en mer permanent løsning.

SIKKERHET

Avtrekkerbøylen er der for å forhindre at noe kommer inn på avtrekkeren
unødig. Ved å fjerne avtrekkerbøylen må man være veldig klar over hvorfor
man gjør det, hva man ønsker å oppnå med det, samt hvilken økt risiko det
kan være for vådeskudd eller for tidlig skuddavløsning.

Lukket

Åpen

Stående med staver til støtte
Generelt:
Nyttes når kravet til presisjon er større enn kravet til hurtighet, men man må skyte stående. Da bør
man benytte svak hånds stav som støtte for å oppnå større stabilitet i skytestillingen. Ved
etablering av en stående skytestilling med ski og truger er det viktig at man skråstiller sterk fot noe
mer enn vanlig. Spesielt med ski er dette viktig så man ikke ender opp med å skli ut av
skytestillingen når man ikke står på flatmark.
Momenter ved bruk av en stav:
•

Fremre hånds stav plasseres omtrent midt foran kroppen.

•

Staven brukes til støtte på en av måtene som vises på bildene. Unngå å plassere forskjeftet
på toppen av staven.

•

Høyden reguleres ved hjelp av plassering og vinkling av stav, i kombinasjon med å
bøye overkroppen noe frem.
Hvis stavene er for korte vil man ende opp i en veldig fremoverlent skytestilling, noe som
ikke er behagelig over tid. Spesielt med tung sekk.

•
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Vanlig grep om forskjeftet, men man legger vekt på remen til staven for økt stabilitet.

Vanlig grep om forskjeftet, men man legger forskjeftet på remen til staven for økt stabilitet
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Stående uten støtte
Generelt:
Skytestillingen er lik vanlig stående uten støtte, men stavene blir hengende i hempene uten
skyting.

Utgangsstilling med pipe ned

Stavene føres noe bakover i etableringen.
Sterk fot er mer skråstilt

Skytestillingen som stående uten støtte. Stavene henger i hempene og er til lite hinder
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Knestående med staver til støtte
Generelt:
Økt behov for presisjon, skjul eller avslapning – sammenlignet med stående. Kan ta noe lenger tid å
etablere.
Knestående i dyp snø kan være utfordrende på truger ettersom man ikke har noe fast underlag å
støtte seg på. Da må andre skytestillinger vurderes.
Momenter:
•

Samme vinkler i kroppen som i vanlig knestående. I løs snø må nedre kne plasseres på fast
underlag. For eksempel skien, en ryggsekk etc.

•

Kan brukes med både bakre og fremre kne i bakken, som beskrevet tidligere.

•

Fremre hånd utnytter staven som støtte, enten ved:
o Samme grep som beskrevet på stående med stav. Dette forutsetter at man får
staven langt ned i snøen.
o Krysse stavene, og legge staven ned i X’en.
o Tar hånden ut av stavens rem, og griper rundt stav og forskjeftet samtidig.

Kne plassert på skien for økt stabilitet i løs snø

Når staven er plassert loddrett foran skytteren kan dette grepet nyttes for økt stabilitet
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Knestående uten støtte
Generelt:
For knestående uten støtte er det enda viktigere å føre stavene bakover når stillingen etablerers
ettersom man kommer seg nærmere bakken.

Knestående uten støtte som vanlig
Stavene henger i hempene og er til lite
hinder

Stavene føres bakover i etableringen

Liggende med staver til støtte
Generelt:
Skytteren må eller kan legge seg ned, men løs snø vanskeliggjør støtte og pipeføring. Sekk eller
annen kunstig støtte er ikke tilgjengelig.
Momenter:
•

Stavene må løsnes og plasseres parallelt i snøen på tvers foran skytteren. Om mulig kan
stavene festes sammen, gjerne med håndtak og trinser motsatt vei.

•

Albuene plasseres på stavene for støtte.
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Liggende skytestilling med støtte på stavene

Støtte av ryggsekk.
Generelt:
Dersom skytteren har tid og mulighet kan man bruke ryggsekk som støtte. Stillingen er velegnet
når det er mye løs snø og en vanlig liggende ikke vil fungere.
Momenter:
•

Sett eller legg stavene unna.

•

Plasser sekken foran deg. Vinkle sekken slik at høyden passer med tanke på ønsket ild- og
skytestilling.

•

Etabler ønsket skytestilling. De aller fleste liggende og knestående skytestillinger kan
brukes, men en sidesittende-halvhøy er effektiv. Vær observant på bæring for pipen, slik at
man unngår skade på materiellet.
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Stavene plasseres på motsatt side av der
sekken skal plassers

Hoftebeltet åpnes og sterk arm føres ut av
skulderremmen. Med svak arm plasseres
sekken på bakken på ønsket sted

Sidesittende – halvhøy: Ryggsekken brukes som anlegg og er velegnet i dyp snø
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Skyting med en arm
Ved skade eller annen situasjon som gjør at man kun kan bruke en hånd på våpenet kan man med
trening både betjene og skyte på tilstrekkelig godt vis til at man fortsatt kan forsvare seg selv eller
de rundt seg. Det som er viktig å tenke på:
•

Generelt sett kan det sies at dersom man kun kan bruke en hånd blir det desto viktigere å
finne et støttepunkt for fremre del av våpenet, enten for magasinet eller forskjeftet. I
enkelte stillinger kan man finne støtte for både magasinet og forskjeftet.

•

Dersom kun selve hånden er skadet kan armen brukes til støtte.

•

Man kan også bruke remmen til å øke stabiliteten ved å stramme inn denne.

•

Dersom man har laserpeker tilgjengelig kan denne settes på kontinuerlig og brukes til
sikting, noe som tillater svært mange forskjellige stillinger. Vær i så fall bevisst
lasersikkerhet og lys- og IR-disiplin.
Skytestillingene som vises her er eksempler som må tilpasses situasjonen.
Prinsipper for våpenbetjening beskrives i kapittelet om ildhåndgrep.
Stående stillinger
Stående skytestillinger er i all hovedsak lik som vanlig stående skyting, bortsett fra svak hånds
plassering om forskjeftet. Det er viktig at man presser våpenet godt inn i skulderen for å oppnå så
mye stabilitet som mulig.
Alternativt kan man låse kolben fast under skytearmen og peke våpenet. Metoden kan benyttes på
kort hold, og man kan eventuelt korrigere egen ild ved hjelp av nedslagsmetoden. Man må ved
denne metoden være svært bevisst hvordan teknikken passer overens med våpenregel nr. 5.

Fremre hånd kan ikke nyttes

Fremre hånd kan til en viss grad nyttes

Knestående og sittende stillinger
Knestående skytestilling kan gjennomføres med både fremre og bakre kne i bakken.
•

Med fremre kne i bakken oppnås støtte ved å plassere bakre albue på bakre kne.

•

Med bakre kne i bakken oppnås støtte ved å plassere magasinet på fremre kne.

•

Felles for begge er at man må synke ned på bakre fot for å få best mulig stabilitet, og bruke
bakre arm og hånd til å trekke våpenet inn i skulderen.

•

Samme prinsipper gjelder for sittende stillinger.
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Bakre albue støttes på bakre kne.
Lite støtte foran på våpenet.

Fremre kne opp som gir noe
mere støtte foran på våpenet.

Begge kne opp, støtte for ryggen,
bakre arm og våpenet.

Liggende stillinger
Liggende med støtte og magasinstøtte utføres som de vanlige variantene, med unntak av fremre
arm og hånd. Man kan også gjennomføre liggende med lav magasinstøtte der man bruker en
lendegjenstand til støtte for forskjeftet.
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5 Skyteprosessen
5.1 Generelt
I en militær sammenheng må man plassere våpenbruken i en kontekst. Den komplette militære
skytter er ikke bare en god skytter rent teknisk, soldaten må kunne bruke våpenet sitt som et
verktøy for å løse oppdrag, bekjempe fienden og holde seg selv i live.

MERKNAD

Hensikten med skyteprosessen er å kunne forklare og gjennomføre skytterens
oppgaver på en prinsipiell måte. Den er ikke ment å være en gjøremålsliste
som må følges slavisk.

Skyteprosessen består i all hovedsak av 4 elementer; Skyte, Vurdere effekten, Orientere seg og å
Klargjøre seg til å skyte mer. Forkortes SVOK.
Utgangspunktet for å starte skyteprosessen er lokalisering og identifisering av fienden, samt en
vurdering av situasjonen. Skytteren må som en del av dette kunne:
•

Måloppdage

•

Avstandsbedømme

•

Vurdere om ildåpning er hensiktsmessig

•

Vurdere om ildåpning er forsvarlig

• Vurdere hvilket mål man skal skyte på først
Dersom skytteren bestemmer seg for å skyte starter skyteprosessen.
5.2 Skyt
I denne sammenheng betyr å skyte å bruke våpenet sitt effektivt. Det grunnleggende som må på
plass for å kunne skyte effektivt er å holde våpenet i ro, plassere siktene korrekt, og å ta et godt nok
avtrekk. Å holde våpenet i ro gjøres ved hjelp av de forklarte grepsfaktorene og skytestillingene.
Målet med skytingen er tilstrekkelig effekt så snart som mulig, og dette måles med faktorene
presisjon og tid.
Sikteteknikk
Uavhengig av siktetype er det to ting som er viktig når det gjelder plassering av siktepunktet:
•

Det ene er at man velger korrekt siktepunkt basert på avstand til målet, innskytingsavstand,
vind og så videre. Dette beskrives i kapittel 9.

•

Det andre er at man bruker siktet korrekt slik at man minimerer eventuell parallaksefeil.
Parallakse

Parallakse er endringen i posisjonen til to stasjonære punkter relativt til hverandre sett av en
observatør, som følge av observatørens bevegelse. Det er den tilsynelatende forflytningen av ett
objekt i forhold til en bakgrunn på grunn av endring i observatørens posisjon.
Noe enklere kan man si at det er avviket mellom siktelinjen og synslinjen. Ideelt sett skal disse være
helt parallelle, men krav til presisjon og hvilken type sikte man har avgjør hvor mye avvik man kan
tillate seg.
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For alle praktiske formål kan man si at man får avvik når kolben og hodets plassering blir forskjellig
fra hvordan det var ved innskyting.

Treffpunkt lavt

Treffpunkt høyt

Optisk sikte
Optiske sikter fungerer ved å plassere et siktepunkt direkte på målet, man trenger ikke å sette et
frem- og baksikte over-ett. Dette gjør at optiske sikter er mindre krevende med tanke på parallakse,
og at man kan skyte med begge øynene åpne. Fordelen med å sikte med begge øynene åpne er:
•

Siktet kan plasseres på målet raskt, og man kan lettere følge et bevegelig mål.

•

Oppfatter mer av hva som er rundt både deg selv og målet.

• Blir mindre sliten i øynene
Dersom skytteren er kryssdominant eller ikke har et dominant mesterøye må man helt eller delvis
lukke det ene øyet. Mysing kan også gi et mer definert siktebilde dersom det er behov for det.
Jernsikter
Når man skyter med jernsikter må man stille opp både fremsikte, baksiktet og målet på en linje.
Korrekt bruk av jernsikter gjør at man unngår parallaksefeil ettersom synslinjen og siktelinjen blir
parallelle. Det gjør at man ofte bør lukke det ene øyet. Det er fortsatt mulig å skyte med begge
øyne åpne, men noen ganger blir dette uhensiktsmessig på grunn av enten redusert presisjon, økt
tidsbruk eller begge deler.
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•
MERKNAD

Siktebildet trenger ikke være bedre enn det som akkurat er godt nok for å
treffe tilfredsstillende. All tidsbruk utover det er i utgangspunktet ikke
hensiktsmessig i en stridssituasjon. Dette kaller vi akseptabelt siktebilde.

Korrekt oppstilling av jernsikter med baksiktet sentrert i frontsiktet.
Siktepunkt og siktebilde
Man må være bevisst flere faktorer ved sikteteknikken:
1) Man bør alltid velge et best mulig siktepunkt. Med det menes for eksempel at man sikter på
distinksjonen i stedet for hele brystkassa, eller forlegger for vind selv om vinden i seg selv
ikke er nok til at du bommer.
a. Dette gjør at man øker treffsannsynligheten.
b. Det gjør også at man kan korrigere mer presist, siden utgangspunktet er bedre
definert.
2) Siktebildet tilpasses krav til presisjon og krav til tid. Dette henger sammen med både
stabilitet i stillingen og parallakse. Siktebildet trenger ikke være bedre enn det som kreves
for å treffe, all tidsbruk utover dette er i utgangspunktet bortkastet. Dette kaller vi
akseptabelt siktebilde.
3) Øyets fokus styres av muskler som blir slitne over tid, og som blir påvirket av eventuell
oksygenmangel. Derfor bør skuddet komme så snart korrekt siktepunkt og akseptabelt
siktebilde er etablert.
Avtrekksteknikk
Det er to ting som er viktig i gjennomføringen av et avtrekk:
•

At det ikke påføres kraft som gjør at siktene går av målet når avtrekket tas. Helst ikke mer
enn akkurat det som trengs for å få tatt avtrekk.

•

At avtrekkeren så snart som mulig slippes tilbake til trykkpunkt, slik at man er klar til å skyte
flere skudd når siktet er på målet igjen. Dette gjøres under rekylen og siktereturen.
Avtrekket på HK416 er forholdsvis lett og det gjør det enklere å ta gode avtrekk. Det korrekte
avtrekket presses rett bak, parallelt med skyteretningen, i en jevn hastighet og med akkurat nok
kraft til å få avfyring.
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Avtrekkerfingerens plassering er ideelt sett som på bildet under, men vil kunne variere i ulike
skytestillinger. Årsaken til dette er at:
•

Pistolgrepet på HK416 har en utforming som gjør at kombinasjonen bakre hånds
plassering og avtrekkerfingerens plassering blir best slik.

•

Ved plassering innenfor 1. ledd blir det mer naturlig å trekke avtrekkeren rett bak.

•

Man får mer kraft ved å plassere innenfor 1.ledd. Dermed vil man kunne kontrollere
avtrekkeren bedre og får da et jevnere press gjennom avtrekket.

Pekefingers plassering på avtrekkeren

Se Håndbok for skyteinstruktøren (2021) for utfyllende informasjon angående
avtrekk og sikteteknikk.
HENVISNING
Rekylopptak og sikteretur
For å kunne skyte på nytt må siktet tilbake på målet. Hvor raskt dette går avgjøres av to faktorer;
rekylopptaket og siktereturen. Rekylopptaket styres av skytestilling og grep, men er en passiv
handling. Det vil si at:
•

Godt rekylopptak reduserer bevegelsen i siktet i rekylen.

•

En nullstilt skytestilling fører til at siktet faller tilbake i nærheten av der det var ved
avfyring.
Siktereturen er en aktiv handling, og er den kraften man påfører for å plassere og stabilisere siktet
på nytt.
Det som er viktig for den militære skytteren er at man alltid gjør klar for å skyte flere skudd. Det
fortsetter man å gjøre helt til man har vurdert at effekten er oppnådd.

Side 67 av 108

Målveksling
Ideelt sett unngår man å eksponere seg for flere mål av gangen, men noen ganger er ikke dette
mulig, særlig på korte hold. Da må skytteren velge hvilken rekkefølge målene skal engasjeres, og
hvordan målene engasjeres mest effektivt.
Ved målveksling er det teknikken «blikk-hode-kropp» som brukes, men situasjonen avgjør hvor
nøye dette må gjøres. Hensikten er den samme som ved etablering av skytestilling, beskrevet i pkt.
4.5. Noe forenklet skiller vi mellom lange og korte målvekslinger.

SIKKERHET

Det er vanskelig å gi en fasit på om våpenet skal sikres, eller om pekefingeren
må av avtrekkeren under en målveksling. Man må anvende våpenreglene i
den enkelte situasjon.

Lang målveksling:
Ved lang målveksling søker man å flytte blikket og hodet først, for deretter å presentere våpenet
inn på målet. Ved behov justeres plattformen.
Desto lengre tid målvekslingen tar, dess mer hensiktsmessig blir det å slåss seg ferdig mot ett mål
om gangen. Dette gjør at den stridstekniske opptredenen blir enda viktigere.
Kort målveksling
Ved kort målveksling kan man skyte fra samme plattform, og bygger opp mindre moment i
våpenet når man flytter det mot det neste målet. Det gjør at man kan beholde hodets plassering på
kolben, og enten opprettholde siktebildet, eller lede med sidesynet. Dette påvirkes også av hvilket
sikte man bruker. Sikter med forstørring har mindre synsfelt, og man må i større grad flytte blikk og
hode først.
Siden dette går raskere kan man vurdere om man skyter litt mot alle samtidig, for deretter å gå
tilbake til det enkelte mål og vurdere effekten på nytt.
5.3 Vurder
Samtidig som man skyter vurderer man kontinuerlig effekten av ilden. I denne sammenheng er
effekt at målet blir nedkjempet. Dette gjøres hovedsakelig på to måter:
•

På siktet: Man leser siktebildet, altså hvor siktet var når skuddet ble avfyrt. Dette gjør man
kontinuerlig under ildgivningen.

•

I målet: Man ser at man får eller har hatt effekt. Avhengig av avstand og synlighet på målet
gjøres dette i etterkant av ildgivningen eller ved at man ser det i siktebildet.

Viktige momenter er:
•

Når man skyter på noen legger de seg ofte ned og forsvinner, uavhengig av om du traff
eller ikke. Her er det å vurdere treff på siktet hjelper deg.

•

Husk at effekt ikke er det samme som nok effekt. Selv om du ser at du treffer må du
fortsette å skyte til målet er nedkjempet.

•

Dersom man har flere like farlige mål må man kanskje gi litt til alle, før man rydder opp.
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MERKNAD

Alle avtrekk skal ha et bevisst siktbilde, og man skal alltid vurdere hvor stor
bevegelsen i siktet er, hvor godt siktebildet er, og hvor siktet er i det avtrekket
tas.
Dette trener opp evnen til å korrigere stillingen ved behov, til å sikte bedre ved
behov, og til å kunne vurdere effekten.

5.4 Orienter
Så snart man har vurdert effekt til god nok kan man orientere seg.
•

Først får man kontroll i egen sektor. Ved observasjon av nye mål, starter skyteprosessen på
nytt.

•

Når man har tilstrekkelig kontroll i egen sektor må man få kontroll på egne.

•

Til slutt får man kontroll på lendet, og vurderer nye stillinger, mulige fiendtlige stillinger og
så videre.

•

Om man orienterer seg fra samme stilling, eller om dette er noe man gjør mens man
beveger seg er situasjonsavhengig. Man må uansett ofte bevege seg noe for å få orientert
seg tilstrekkelig.

Dette må ses i sammenheng med stridsteknikk og stridsdriller, noe denne
håndboken ikke beskriver nærmere.
MERKNAD
5.5 Klargjør
Det siste man gjør før man fortsetter striden, eventuelt fordi man har tid til det, er å gjøre seg mest
mulig klar til ny kontakt.
I rekkefølge sjekker man:
•

Status på ammunisjon. Gjennomfør taktisk magasinbytte ved behov. Dersom magasinet
man tar ut er tomt, tar man et ladegrep.
o Hvis magasinet man tar ut en tomt, kan man ikke vite om våpenet er ladd eller ikke.
Opphektingen av sluttstykket ved sisteskudd kan ha feilet og sluttstykket har slått
frem igjen. Et ladegrep vil i større grad sørge for et ladd våpen.

•

Status på våpen. Sjekk sluttstykkets plassering. Lukk støvdeksel.

•

Status på magasiner. Omorganiser ammunisjon og magasiner ved behov.

•

Status på annet materiell.

MERKNAD

Som for «orienter» må dette ses i sammenheng med stridsteknikk og
stridsdriller. Tidsbruken på klargjøring må tilpasses situasjonen man er i.
Man sjekker ikke ting man på forhånd vet status på, og man omorganiserer
ikke stridsvesten når fienden er på håndgranatavstand.
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6 Utgangsstillinger
6.1 Generelt
Det finnes flere begreper som beskriver hvordan skytteren skal opptre, og hvordan han skal føre
våpenet. Vi deler disse i to grupper, der den ene gruppen beskriver stridsteknikk og grad av
eksponering, og må ofte sees i sammenheng med en situasjon der skytteren har tilgang på skjul og
dekning:
•

Anleggsstilling

•

Observasjonsstilling

•

Dekkstilling

• Hvilestilling (ikke relevant i denne håndboken)
Den andre gruppen beskriver hvordan skytteren behandler våpenet, og brukes ofte i forbindelse
med nærstridsskyting.
•

Anleggsstilling

•

Høy ferdigstilling

•

Ferdigstilling, pipe opp

•

Lav ferdigstilling

•

Nøytral

Selv om begrepene fra gruppene brukes i litt forskjellige sammenhenger kan og bør de
kombineres, og de fleste kan brukes i flere av skytestillingene som er presentert i kapittel 4.
Hensikten med å skille mellom disse stillingene og teknikkene handler om å regulere:
•

Eksponering

•

Våpenberedskap og sikkerhet
Anleggstilling

Begrepet anleggsstilling går igjen i begge begrepsgruppene, og betyr det samme.
Skytteren har våpenet pekende mot målet. Våpenet kan være avsikret, men avtrekksfingeren er
plassert langs underbeslaget. Skytteren kan observere gjennom siktet, eller rett over siktet ved å
heve hodet.
Dekkstilling
Skytteren er i dekning for flatbaneild, eventuelt så lavt som mulig. Man bruker fortsatt blikket til å
orientere seg så langt dette ikke går på bekostning av dekningen. Våpenberedskap avgjøres av
situasjonen. Dekkstilling bør benyttes når man ikke skal eller kan virke med våpenet, eller skal
observere. Unødvendig eksponering bør unngås.
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6.2 Høy ferdigstilling
Høy ferdigstilling gir en god kombinasjon av observasjonsmulighet og høy våpenberedskap og kan
benyttes i flere situasjoner:
•

Under forflytning hvor man ønsker å være i stand til å skyte underveis

•

I en sikringsposisjon, hvor man vil ha høy beredskap, men ikke har identifisert trusler.

•

I en sikringsposisjon, hvor man vil ha kontroll på en potensiell trussel. For eksempel som
del av en pågripelse eller som et naturlig eskaleringstrinn.
Ulempen er at på grunn av høy spenning i kroppen blir skytteren relativt raskt sliten.
Momenter:
•

Skytteren har senket våpenet tilstrekkelig til å kunne observere over siktene.

•

Våpenet er sikret, og pekefingeren av avtrekkeren.

•

Kolben er plassert i skulderen og kroppen er i plattformen som skal brukes – man er klar til
å skyte.

Stående

Knestående

Liggende

6.3 Lav ferdigstilling
Gir fortsatt relativt høy våpenberedskap, men gir mulighet til å opprettholde beredskapen lenger.
Gir også inntrykk av en lavere grad av eskalering, på tross av relativt høy beredskap.
Momenter:
•

Kroppen er i plattform, men avslappet

•

Hendene er plassert på våpenet og kolben er i kontakt med skulderen, slik at den lett kan
rulles på plass.

Stående

Knestående
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Liggende

6.4 Ferdigstilling pipe opp
Gir bedre kontroll på pipeføring når man har andre rundt seg, for eksempel innendørs. Gir også
bedre kontroll på våpenet i folkemasser eller lignende. Er en noe mere aggressiv ferdigstilling.
•
•
•
•

Skytteren senker kolben ned mot hoften, slik at våpenet peker skrått opp, men må justeres
ut i fra omgivelsene.
Man unngår å maskere synsfeltet for mye.
o Bruk flammedemperen som en referanse i underkant av mål/målområdet om det er
aktuelt.
Kolben kan også plasseres på utsiden av albuen om det er hensiktsmessig.
Når man presenterer våpenet skyver man det først frem mot målet for å sikre at kolben går
klar av stridsvesten.

Stående

Knestående

6.5 Ferdigstilling med skistaver
Når man på vinteren benytter seg av skistaver enten sammen med ski eller truger er det lite
hensiktsmessig å ha en hånd på våpenet til enhver tid. Våpenet henger da etter remen og enten
med pipen opp eller pipen ned. Tar man på remen på vanlig vis vil pipen peke nedover. Tar man
remen over motsatt skulder vil pipen peke oppover. Man kan alternativ ta på remen på vanlig måte
for deretter å hekte pipen/forskjeftet fast i en festeanordning på stridsvesten slik at pipen peker
oppover. Uavhengig av pipe opp eller ned, med eller uten festeanordning, må man være godt
drillet på å få frem våpenet slik at man kan komme tidlig til skudd. Det må være et gjennomtenkt
forhold mellom komfort i bærestillingen under marsj og ildberedskap.
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Ferdigstilling pipe ned

Ferdigstilling pipe opp

6.6 Nøytral
Dette er et begrep som brukes under UTØ, i den hensikt å trene alle bevegelser. Både etablering av
plattform og presentasjon av våpenet, med utgangspunkt i en bærestilling som er lik den man
mest sannsynlig har når man ikke er forberedt på kontakt.
•

Skytteren er ikke i plattform.

•

Kolben slippes ut av skulderen.

•

Hendene kan være på våpenet, men dette reguleres av skyteleder ut fra hensikten med
øvelsen.

7 Våpenbetjening
7.1 Ildhåndgrep og stridsteknikk
Man må skille mellom ildhåndgrep og stridsteknikk. Ildhåndgrepene, altså måten man
gjennomfører en prosedyre på, er like uavhengig av situasjonen for øvrig. Stridsteknikken, og da
særlig bruk av skjul og dekning, må derimot tilpasses situasjonen. Dette må UTØ på ildhåndgrep ta
høyde for.
•

Innledende utdanning må vise hvordan de respektive ildhåndgrepene utføres i forskjellige
stillinger, og fra både primær og sekundær side. Men valg av stilling er altså ikke en del av
selve ildhåndgrepet.

•

Under videre trening må alle varianter trenes, og etter hvert må treningen legges opp slik
at skytteren selv må velge riktig stridsteknisk løsning når ildhåndgrepene utføres.
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MERKNAD

Et ildhåndgrep vil alltid utføres raskest dersom man velger å ikke søke
dekning. Men det betyr ikke at man klarer å utføre det raskt nok til å overleve
en duell.
Normen er derfor at ØH2 og ØH3 om mulig utføres i dekning eller med så lite
eksponering som mulig.

7.2 Sikkerhet
Det er 3 lag med sikkerhet som reduserer den enkeltes sjanse for ulykker ved bruk av HK416. Disse
må det fokuseres på i forbindelse med all våpenutdanning, inkludert ildhåndgrepsutdanningen:
•

Bruk av sikring

•

Pekefinger sin plassering

• Pipeføring
I tillegg må den enkelte forstå et poeng som er relatert til pedagogikk og relevansen av de
teknikkene vi bruker:

MERKNAD

Selv om man i noen tilfeller kan argumenter for en handlemåte ut fra at «det er
i henhold til våpenreglene», så må man se på hvilken situasjon man er i, og om
denne er overførbar til andre situasjoner.
For eksempel vil man kunne argumentere for at man ikke trenger å sikre
våpenet underveis i et ildhåndgrep dersom våpenet peker mot målet / skiven
hele tiden.
Dette er formelt sett riktig dersom man er på en skytebane, men det blir feil
når man tenker over hvilke situasjoner ildhåndgrepene oftest brukes i.
Man må trene inn ildhåndgrepene på en måte som gjør at de sikkerhetsmessig
fungerer i alle situasjoner og skytestillinger.

Bruk av sikring
Våpenet avsikres med tommel og sikres ved å skyve den opp med oversiden av avtrekksfingeren.
Fordelene med dette er at:
•

Bakre hånds grep opprettholdes best mulig.

•

Avtrekksfinger kan komme tidlig på etter avsikring.

•

Avtrekksfingeren er av avtrekkeren før sikring gjennomføres.
Pekefinger sin plassering

Pekefingeren skal være av avtrekkeren når man ikke har til hensikt å skyte. Dette vil si at:
•

Den skal ut av avtrekkerbøylen før et ildhåndgrep starter, og skal være ute helt til
ildhåndgrepet er ferdig, man igjen peker mot målet og har til hensikt å skyte.

•

Dette betyr at fingeren skal av før våpenet sikres, og våpenet skal være avsikret før den
legges på avtrekkeren igjen.

•

Pekefingeren skal ligge langs underbeslaget, ingen andre steder.

Side 74 av 108

Pipeføring ved ildhåndgrep
Ildhåndgrep skal utføres så raskt og effektivt som mulig, men det viktigste er at de foregår på en
sikker måte. Det vil si at man til enhver tid må være bevisst hva pipen peker mot.
Den beste måten å sørge for god pipeføring er at man jobber med våpenet i en stilling som
tilsvarer ferdigstilling pipe opp så langt det lar seg gjøre. Dette kalles arbeidsrommet, og det gir
følgende fordeler:
•

Kontroll på pipen fra et sikkerhetsperspektiv.

•

Mulig å oppfatte hva som skjer rundt seg, selv om fokuset i perioder må rettes inn mot
selve våpenet.

•

Kontroll på pipen med tanke på motorikk. Et kritisk magasinbytte i bevegelse og med
monokler er enklere dersom våpenet er låst fast i en kjent posisjon.
Dette betyr ikke at det er feil å trene på ildhåndgrep med pipen pekende mot målet, men man må
som nevnt i 7.2 være sikker på at det man driller inn fungerer i alle situasjoner.
7.3 Grep på ladearmen
Ved lad våpen og ØH1 tas primært ladegrep med svak hånd, uavhengig av hvilken skulder man
skyter fra. Det vil si at når man skyter fra sekundær skulder slipper man pistolgrepet med bakre
hånd for å betjene ladearmen.
•

Man griper om ladearmslåsen med svak hånd, som vist på bildet under.

•

Våpenet vinkles noe, slik at ladearmslåsen peker oppover, og man får bedre tilgang på
ladearmen.

•

Dette grepet egner seg spesielt godt hvis man har ELCAN eller annen optikk på som tar
plass bakerst på våpenet.

•

Som linksskytter bør ladearmslåsen flyttes over på høyre side slik at man kan gjennomføre
ØH1 på samme måte. Dette gjøres av våpenteknikker/våpendepot.
Når sluttstykket skal hektes opp i bakre brukes alternativt grep, der fingrene på primær hånd
brukes som en klo.

Primært grep

Primært grep - Links
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Alternativt grep

7.4 Ildhåndgrep HK416
Noen ildhåndgrep er tidskritiske og andre er det ikke. Det tidskritiske må etter hvert trenes med et
fokus på tid, selv om man i praktisk bruk ofte ikke har dårlig tid. Eksempelvis har du ikke spesielt
dårlig tid dersom du gjennomfører et kritisk magasinbytte mens du er i dekning og resten av laget
har kontroll på fienden. Men dette blir et særtilfelle, og er ikke det utdanningen skal rettes inn mot.

Ildhåndgrep handler om å redusere tiden våpenet ikke er funksjonelt, og om å
utnytte ledig tid til å sikre at det fungerer når du trenger det.
MERKNAD
Grunnvarianten av ildhåndgrepene er lagt opp til å fungere i alle stillinger, med begge skuldre og
hender, og i mørke og lyse. Dette er det som må trenes inn hele tiden, så kan heller den erfarne
skytteren tilpasse seg situasjonen. En tilnærming der man trener inn en eller flere
minimumsvarianter vil ikke fungere i en stresset situasjon.
Lad våpen
Det viktigste ved lading av våpen er at man er helt sikker på at våpenet blir ladd, og med det
menes at prosedyren i seg selv fører til at våpenet blir ladd, men også at man har en
kontrollprosedyre som gjør at man vet at våpenet er ladd. For å vite at våpenet er ladd kreves det at
man er kognitivt tilstede under lading og kontroll av lading, og denne bevisstheten vil gi en
trygghet hos soldaten.
Prosedyren består altså av momenter knyttet til både den våpentekniske ladingen av våpenet, så
vel som brukerens kontroll. Dersom situasjonen er tidskritisk er det kontroll-momentene som
utelates, men alle andre momenter gjennomføres.
Hvordan:
1. Ta frem et magasin, se/kjenn og husk plassering av øverste patron (høyre eller venstre).
2. Sett i magasinet og dra i det for å kjenne at det sitter.
3. Trekk ladearmen tilbake til den stopper, og slipp
a. Dersom sluttstykket står i bakre stilling kan man i stedet trykke inn varsler.
4. Ta ut magasinet igjen og se/kjenn at øverste patron er på motsatt side.
5. Sett i magasinet og dra i det for å kjenne at det sitter.
6. Se på utkasteråpningen at sluttstykket står helt fremme.
7. Lukk støvdekselet.

I tidskritiske situasjoner gjennomføres kun pkt. 2 og 3. Ved halv-ladd
gjennomføres kun pkt. 3. Øvrige punkter er relatert til kontrolltiltak eller at
våpenet ikke umiddelbart skal brukes
MERKNAD
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Momenter:
• Grunnen til at man drar i magasinet er for å kontrollere at det sitter. Å slå på magasinet er
ikke en kontroll.
• Dersom skytteren sliter med å få et fullt magasin til å feste seg kan man hekte opp
sluttstykket i bakre før ladeprosedyren starter.
•

Et alternativ som kan gjennomføres for å kontrollere at våpenet er ladd er en «press-check».
Ved å dra ladearmen litt tilbake kan man se/kjenne at det er en patron på sluttstykkehodet.
Denne teknikken anbefales ikke på grunn av:
o Økt risiko for at sluttstykket ikke låser i fremre. Om man bruker teknikken bør man
bruke ladehjelpsskyveren avslutningsvis.
o Man risikerer også at man drar sluttstykket for langt bak og får en
funksjoneringsfeil.
o Noe vanskeligere i mørke.

•

Ved behov for å lade våpenet mest mulig lydløst kan man trekke ladearmen helt tilbake som
før, men føre den frem i stedet for å slippe den. Da må man bruke ladehjelpsskyveren for å
låse sluttstykke i fremre posisjon.

Press-Check

Før lading er øverste patron
til høyre

Etter lading er øverste patron
til venstre

Halv-lad våpen
Et halv-ladd våpen er et våpen med sluttstykket i fremre, sikringen på og magasin i. Det er ikke
patron i kammeret.
Hvordan:
1.
2.
3.
4.

Sørg for at sluttstykket står i fremre.
Sikre
Sett i magasinet og dra i det for å kjenne at det sitter.
Lukk støvdekselet.

Momenter:
• Dersom man går fra ladd til halv-ladd, eller er usikker på om våpenet er tømt gjennomføres
først «Tøm våpen».
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Tøm våpen
Som ved lading er det viktigste ved tømming at man både har en prosedyre som sikrer at våpenet
blir tømt, samtidig som at man har en kontroll av at tømmingen har gått i orden.
I motsetning til ved lading fjerner vi ikke kontrolltiltaket dersom vi har dårlig tid eller ikke klarer å
kontrollere. I så fall gjennomføres kun «Tøm våpen – kontroller».
Hvordan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sikre.
Ta ut magasinet.
Hekt sluttstykket i bakre stilling – ta imot patronen.
Skyv ladearmen frem igjen til den låser.
3-punktssjekk: sjekk kammeret, sluttstykkehodet og magasinbrønn.
«Spenn ned», se 7.4.6.

Momenter:
•

Prosedyren er lik for links-skyttere.

•

Magasinet som fjernes fra våpenet skal puttes i drop-lomme eller lignende før prosedyren
fortsetter. Dette er for å redusere risikoen for at man i vanvare setter i magasinet før man
spenner ned.

•

Man skal ta imot patronen som kommer ut av kammeret så langt det lar seg gjøre. Dette er
av tre grunner:
o Patronen du da har i hånden fungerer som en del av kontrolltiltaket, og dette
gjelder særlig i mørke.
o Å ta imot patronen krever større grad av bevissthet rundt ildhåndgrepet. Tømming
skal i sin helhet være en kognitiv handling, ikke en motorisk.
o Man ønsker ikke å dra med forurensning fra bakken inn i våpenet. Man ønsker
heller ikke at ammunisjon blir liggende igjen.

•

Teknikk for å hekte sluttstykket i bakre og ta imot patron fra kammeret:
o Sett kolben mot magen eller hofta, og vend utkasteråpningen ned mot bakken.
o Ta tak i ladearmen med høyre pekefinger og langfinger (alternativt grep).
o Hold venstre hånd foran utkasteråpningen og støtt våpenet med venstre hånd.
o Dra kontant i ladearmen og ta imot patronen med venstre hånd.
o Hold ladearmen i bakre stilling, mens man bruker venstre tommel på varsleren for å
hekte opp sluttstykket.
o Før ladearmen helt frem.

Lys bør nyttes til trepunkts-sjekk i mørke så langt det lar seg gjøre. Under UTØ
er det ingen grunn til å ikke vite før man spenner ned.
SIKKERHET
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3-punktssjekk:
•
•
•
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Frem i kammer
Bak på sluttstykkehodet
Ned i magasinbrønnen

Tøm våpen – kontroller
Brukes som et alternativ når skytteren ikke har mulighet til å spenne ned, eller for å innføre et
ekstra kontrolltiltak. Dette fratar ikke skytteren ansvaret for at våpenet tømmes fullstendig.
Hvordan:
1.
2.
3.
4.
5.

Sikre.
Ta ut magasinet.
Hekt sluttstykket i bakre stilling – ta imot patronen.
Skyv ladearmen frem igjen til den låser.
3-punktssjekk: sjekk kammeret, sluttstykkehodet og magasinbrønn.

Momenter:
•
•

Som på «Tøm våpen».
Dersom ildhåndgrepet utføres etter ordre skal man vente på ordren «Spenn ned» før man
gjør det.
Klar til visitasjon

Visitasjon er en prosedyre som gjennomføres for å tilføre et ekstra kontroll-ledd. Om dette skal ha
en hensikt må skytteren selv visitere seg selv like godt som om han ikke skulle blitt visitert av noen
andre.
For mer om visitasjon henvises det til UD2-1
HENVISNING

Hvordan:
1. Gjennomfør «Tøm våpen - kontroller»
2. Tøm deg for resterende ammunisjon og legg frem alle magasiner.
3. Kontroller alle magasinlommer og andre steder du har hatt
ammunisjon.
4. Avmelding: vis frem og meld av hvor du har hatt ammunisjon.
Eksempelvis; «tomt våpen, tomme magasin og magasinlommer, ikke
hatt ammunisjon andre steder – klar til visitasjon.»
5. På ordre: «Spenn ned».
Momenter:
•

Visitasjonen gjøres ved at magasiner ligger på bakken foran
skytteren og skytteren har våpenet hengende i reim med pipe
ned.

•

Lys skal nyttes i mørke.
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Spenn ned
Gjennomføres avslutningsvis som del av «Tøm våpen», eller på ordre etter «Tøm våpen –
kontroller» eller visitasjon.
Hvordan:
1. Trykk på varsleren for å spenne ned i ufarlig retning.
2. Ta et avtrekk i sikker retning.
3. Sikre.
4. Lukk støvdekselet.
5. Sett i tomt magasin.
Momenter:
•

Hensikten med å ta et avtrekk i sikker retning er å vite at våpenet er tømt. Om et vådeskudd
skulle forkomme skjer det da i sikker retning.
o Det må alltid være en bevist vurdering om hva som er sikker retning.

•

For å få sikret tas et ladegrep.

•

Hensikten med å sette i et tomt magasin er den samme som å lukke støvdekselet. Unngå
forurensning.

I ufarlig retning

I sikker retning

Øyeblikkelig handling 1
Avtrekk tas, men du får ikke avfyring. Skytteren kjenner et markant klikk i
avtrekket. Dette skyldes primært feil på ammunisjonen eller sekundært
at våpenet ikke har blitt ladd.
Hvordan:
1. Ta ladegrep.
2. Fortsett ildgiving.
3. Dersom fortsatt klikk, ta dekning og gjennomfør ØH2.
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Markant anslag i
tennhetta, men ingen
avfyring.

Momenter:
•

Det ropes ikke klikk, da dette skal utbedres i løpet av svært kort tid.

•

Våpenet kan ikke sikres ettersom hanen står oppe, men avtrekkerfingeren skal ut av
avtrekkerbøylen.

Merk vinklingen på våpenet når skytteren drar i ladearmen
Øyeblikkelig handling 2
Man får ikke avfyring, avtrekket er mykt.
Dette skyldes en feilfunksjonering som har ført til at sluttstykket ikke har kommet frem igjen, og
hanen ikke har blitt spent. Eksempler på dette er dobbeltmating eller forkiling. Det er derfor viktig
at man så tidlig som mulig får identifisert hvilken feil det dreier seg om, slik at man kan iverksette
det rette tiltaket for å løse feilen.
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Dobbeltmating
Hvordan:
1. Rop «klikk!»
2. Se på utkasteråpningen for å identifisere feilen
a. Dersom sluttstykket står i bakre stilling, går man direkte på ØH3
3. Sikre våpenet hvis mulig.
4. Innta dekning dersom tilgjengelig/ hensiktsmessig.
5. Lås sluttstykket i bakre stilling. Sikre nå hvis det ikke gikk tidligere.
6. Ta ut magasinet.
7. Tøm kammeret og glidekassen for patroner, hylser eller andre fremmedlegemer.
8. Lad våpen
a. Kontroller sluttstykkets plassering
9. Fortsett ildgivning ved behov.
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Momenter:
•

Uansett hvilken type feil det er snakk om vil det ta noe tid å utbedre og det er dermed
viktig at det meldes «KLIKK» slik at de andre i nærheten får vite at våpenet ikke fungerer.

•

Punkt 1-4 gjøres mer eller mindre samtidig. Dersom det ikke kan sikres ved pkt. 3, gjøres
det etter pkt. 5

•

Grunnen til at vi låser sluttstykket i bakre stilling før vi tar ut magasinet er:
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•

•

•

•

o
o

Fjerne presset som rekylfjæra utøver på sluttstykket.
Lettere å jobbe med venstrehånd når du ikke har et magasin i hånden.

Når du låser sluttstykket i bakre stilling skal du:
o Vri våpenet med utkasteren ned og sett kolben mot hofta, låret eller eventuelt i
bakken.
o Press ned varsleren med venstre hånd.
o Dra i ladearmen med høyre hånd, benytt alternativt grep.
o Ikke ta imot patronen.

Når man har tatt ut magasinet kan man utfører resten av prosedyren med magasinet i
venstre hånd. Det kan hende det kan gjenbrukes.
o Ikke legg magasinet på bakken. Det vil kunne forurense de øverste patronene eller
bli borte i mørke og snø.

Når du skal tømme kammer og glidekasse er det som regel en av følgende feil som har
oppstått:
o Dobbelmating eller forkiling. Disse løser seg ofte selv når du tar ut magasinet. Hvis
det sitter en patron igjen i kammeret må man få pipa oppover og prøve å riste den
ut. Fungerer ikke dette, slipper man sluttstykket fremover og drar i ladearmen nok
ganger til at man får utkast.
o Sluttstykket og hylse sitter fast i fremre stilling. Se 7.4.8.1
o Hylsekragen er dratt av eller utdrageren får ikke tak i tomhylsen. Se 7.4.8.2
o Tomhylsen er kilt mellom sluttstykke og ladearm. Se 7.4.8.3
På bakgrunn av hvilken type feilfunksjon som oppstod kan man vurdere å gjenbruke det
samme magasinet, men standard prosedyren er å bytte til et nytt magasin. Dette gjøres
ettersom magasin er den største årsaken til feilfunksjonering av denne type.
o Nyttes nytt magasin, legg det gamle i dropplomme. Ammunisjonen kan
gjenbrukes.
o Nyttes samme magasin, se på ammunisjonen i magasinet for å se at den ligger
riktig i og vurder tilgjengelig ammunisjon.

•

Når våpenet er ladd, sjekker man sluttstykkets plassering.
o Det kan være at man ikke har fått utbedret feilen. Dette vil vise seg ved at
sluttstykket ikke har gått helt frem. Det er bedre å oppdage dette i dekning, enn
eksponert uten et funksjonelt våpen.

•

Fortsett ildgivning ved behov.

•

Links-skyttere hekter opp sluttstykket på følgende vis:
o Våpenet kantes med utkasteråpningen opp.
o Fremre hånd går rundt magasinbrønnen forfra, for å nå varsleren.
o Bakre hånd drar ladearmen bak, og sluttstykket hektes opp.
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Grep for linksskyttere

Teknikk ved låst hylse og sluttstykke
Denne teknikken beskriver hvordan man skal tømme kammeret og glidekassen for patroner, hylser
eller andre fremmedlegemer hvis sluttstykket sitter fast i fremre stilling. Skyldes at tomhylsen
kleber seg fast i kammeret på grunn av ammunisjonsfeil eller manglende puss.
Momenter:
•

Ta ut magasinet hvis mulig
o Årsaken til dette er at vi vil redusere sjansen for dobbelmating eller lignende etter
at den klebede patronen er dratt ut.

•

Frigjør våpenet fra kroppen. Ta tak rundt forskjeftet og grip ladearmen med alternativt
grep. Slå kontant kolben mot hardt underlag mens pipen peker i sikker skrått oppover fra
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skytteren. Dra i ladearmen samtidig som man slår kolben i bakken. Hold ladearmen i bakre
og hekt opp sluttstykket.
•

Følg «ØH 2» herfra.

•

Ved første mulighet bør kammeret pusses.

SIKKERHET

Dersom man glipper eller ikke holder ladearmen underveis i denne
prosedyren vil man kunne spenne hanen nok til å få avfyring, men for lite til å
få opphekting.
Pipeføring er derfor ekstremt viktig.

Fastlåst hylse og sluttstykke. «Bombekaster»

Teknikk ved låst hylse der utdrageren ikke får tak
Denne teknikken beskriver hvordan man skal tømme kammeret og glidekassen for patroner, hylser
eller andre fremmedlegemer dersom utdrageren ikke får tak.
Momenter:
•

Følg «ØH 2» frem til sluttstykket er i bakre og magasinet er ute.

•

Sett våpenet med kolben i bakken.

•

Bruk pussestangen og slå kontant mot tomhylsen til den løsner/ramler ut.

•

Følg «ØH 2» herfra

•

Ved første mulighet bør kammeret pusses.
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Fastlåst hylse – utdrageren får ikke tak
Teknikk ved hylse mellom sluttstykke og ladearm

Hylse låst mellom sluttstykke og ladearm – «Bolt override»

Denne teknikken beskriver hvordan man skal tømme kammeret og glidekassen for patroner, hylser
eller andre fremmedlegemer hvis en tomhylsen er kilt mellom sluttstykke og ladearm. Dette vil føre
til at det ikke er mulig å trekke sluttstykket langt nok bak til å hekte det opp.
Momenter:
•

Ta ut magasinet.

•

Flytt våpenet til venstre side og bruk venstre hånd til å holde ladearmen fremme.

•

Bruk nedre fremre kant på magasinet til å skyve sluttstykket så langt bak som mulig, mens
du holder laderarmen fremme med motsatt hånd.
a. Multi-Tool, bajonett eller tilsvarende vil også fungere.

•

Rist våpenet med utkasteråpningen ned mot bakken, til tomhylsen faller ut.

•

Lås sluttstykket i bakre stilling.
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•

Følg «ØH2» herfra.

Bruk magasinet til å skyve sluttstykket så langt bak som mulig.
(pussestang brukt på bilde for å vise hvor man skal plassere magasinkanten.)
Øyeblikkelig handling 3 – kritisk magasinbytte
Dersom man merker at sluttstykket hekter seg opp i bakre, eller at man ser det i forbindelse med
trinn 2 på «ØH2» iverksettes «ØH3».
Hvordan:
1. Rop «klikk!»
2. Sikre våpenet.
3. Innta dekning dersom tilgjengelig/ hensiktsmessig.
4. Løs ut magasin og la det falle til bakken.
5. Sett i nytt magasin og dra i det for å kjenne at det sitter.
6. Trykk på varsleren.
7. Fortsett ildgivning ved behov.
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Momenter:
•

Punkt 1-4 gjøres mer eller mindre samtidig.
o Så tidlig som mulig føres fremre hånd mot det nye magasinet. Hent fra den
lommen det er raskest å hente fra.
o Samtidig setter man på sikringen og trykker på magasinutløseren.
o Da gjør man flere ting samtidig, noe som er tidseffektivt.
o Som linksskytter må man trykke på magasinutløseren med svakhånd før man kan
finne frem det nye magasinet.
o Vurderinger om hvorvidt det er hensiktsmessig å innta dekning er
situasjonsavhengig og vurderingen må gjøres ut i fra avstand til trusselen, andre
egne og lendet.

•

La magasinet falle til bakken. Prøv å ta det med videre etterpå hvis mulig.

•

Etter at man har fått ut det tomme magasinet fra våpenet, bør man vende våpenet ca 45
grader innover slik at magasinbrønnen er vinklet mot der det nye magasinet kommer fra.
o Det gjør også at man får bedre visuell kontroll på magasinbrønnen
o Forenkler isettet av det nye magasinet.

•

Det raskeste er å opprettholde kolben i skulderen og pipa mot målområdet, kontra det å
plassere kolben under armen, men dette er situasjonsavhengig.
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•

Når man skal finne frem det nye magasinet må man få et så godt grep om
magasinet som mulig. Dette grepet gjør at man har godt kontroll på magasinet
og det vil være enklere å føre det inn i magasinbrønnen.

•

Dra i magasinet for å kjenne at det sitter fast før man trykker på
sluttstykkeutløseren med svak tommel. Linksskyttere trykker inn
sluttstykkeutløseren med sterk pekefinger. Hvis sluttstykkeutløseren er
hard, legger man langfinger utenpå pekefinger og presser med begge to.

•

Unngå å slå på varsleren med flathånda. Dette blir en unødig ekstra
bevegelse, ettersom tommel/pekefinger allerede er i nærheten av
sluttstykkeutløseren. Videre kan man risikere å krumme håndflata noe
som medfører at man ikke treffer sluttstykkeutløseren

•

Gjennom hele magasinbytte prosessen bør man ha fokus opp og utover mot målområdet.
Akkurat når magasinet skal inn i magasinbrønnen må man se ned for å kunne sette i
magasinet på en raskt og effektivt måte. Når magasinet har kommet inn i magasinbrønnen
vendes blikk opp ut utover igjen.

•

Ved slitasje på magasinets låsespor kan magasinet bli festet for langt inne i brønnen, og
sluttstykket får ikke slippe frem.
o Holde inne magasinutløseren.
o Rykk hardt i magasinet.

Taktisk magasinbytte
I motsetning til kritisk magasinbytte, så er taktisk magasinbytte et valg man tar. Man har fortsatt
skudd i kammeret, men ønsker å oppgradere til et fullt magasin. Dette vil være primært være i
situasjoner som ikke er tidskritiske.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sikre våpenet.
Innta dekning dersom tilgjengelig/ hensiktsmessig.
Ta frem nytt magasin og før det frem til våpenet.
Grip om magasinet i våpenet mens du holdet det nye med samme hånd.
Trykk på magasinutløser og bytt magasin.
Trekk i magasinet for å kjenne at det sitter.
Legg det halvfulle magasinet i en taske eller dropplommen.
Sjekk sluttstykkets plassering.
Lukk støvdeksel.

Side 92 av 108

«L-shape» grep om magasinene før
magasinbyttet

«L-shape» grep om magasinene etter
magasinbyttet

LINKS: Grep om magasinene før
magasinbyttet

LINKS: Grep om magasinene etter
magasinbyttet
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Legges tilbake i magasintaske

Legges i droplomme

Momenter:
•

Finn frem det nye magasinet først. Dette gjør man for å redusere tiden det kun er et skudd
tilgjengelig i våpenet. I utgangspunktet hentes magasinet fra den minst tilgjengelige
lommen.

•

Ta tak i det magasinet som er i våpenet samtidig som man holdet det nye magasiner i svak
hånd. Trykk på magasinutløseren og bytt magasin. Trekk i magasinet for å kjenne at det
sitter fast

•

Er magasinet du tok ut tomt, ta ladegrep, evt. gjennomfør press-check. Kontroller
sluttstykket posisjon. Lukk støvdekselet.

•

Legg det gamle magasinet i stridsvesten, eventuelt i drop-lommen om det er lite
ammunisjon igjen.

•

Hensikten med dette er at man bør opprettholde fulle magasin i de primære
magasinlommene for de tidskritiske magasinbyttene. Henter man frem det nye magasinet
fra en primærlomme, bør man etterfylle denne lomma så snart det taktiske magasinbyttet
er fullført.

7.5 Ildhåndgrep med én arm
Generelt
Det er viktig å være mentalt forberedt på at ildhåndgrep med kun én arm vil ta ekstra tid. Siden det
vil ta lengre tid og det er vanskelig (til dels umulig) å utføre en del av ildhåndgrepene i bevegelse
eller i lav dekkstilling. Derfor er det viktig å komme seg i tilstrekkelig dekning før man begynner å
utføre ildhåndgrepene.
Når man får en skade i en arm, så betyr ikke dette nødvendigvis at det en helt immobil. Den skadde
armen kan i noen tilfeller delvis benyttes. I dette kapittelet forklarer vi dog kun hvordan man
gjennomfører ildhåndgrep med kun funksjonell én arm.
Ildhåndgrepene er prinsipielt like, men de utføres på en annen måte.
Øyeblikkelig handling 1
Momenter:
•

Plasser våpenet mellom bena med pipen pekende skrått bakover og ned. Sørg for at våpen
plasseres på en slik måte at utkast ikke hindres og at hylser/patroner naturlig faller ut av
våpenet.
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•

Hvis man har et hardt underlag der det ikke kan komme skitt inn i løpet, kan man sette pipa
i bakken og lene overkroppen mot kolben for å kontrollere våpenet mens man tar
ladegrep.

•

Ta ladegrep.
o Veldig viktig at man drar hardt og kontant i ladearmen for å få et skikkelig utkast.
Gjør man ikke dette kan man risikere å ende opp med en ØH2 situasjon som er en
veldig tidkrevende prosess.

•

Ta tak i pistolgrepet og før våpenet opp og frem. Vært nøye, slik at man ikke sveiper over
føttene. I slike situasjoner kan det være hensiktsmessig å sikre våpenet rett etter man har
utbedret feilen.
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Mellom beina, alternativt grep på ladearm

Pipe mot hardt underlag, alternativt grep
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Øyeblikkelig handling 2
Momenter:
•

Legg våpenet på bakken med utkasteråpningen ned.

•

Plasser høyre kne inntil kolben og plasser venstre fot på magasinet for å kontrollere
våpenet. Dra hardt og kontant i ladearmen.

•

Hold ladearmen i bakre stilling mens man presser ned varsleren med foten. Før ladearmen
fremover. Sikre nå hvis ikke det allerede er gjort.

•

Hvis ikke magasinet faller ut når man trykker på magasinutløseren plasserer man magasinet
mellom beina og holder det igjen mens man drar våpenet fra kroppen mens man samtidig
presser inn magasinutløseren.

•

Bruk fingrene til å plukke ut eventuelle løse patroner eller tomhylser. Rist på våpenet ved
behov. Er det behov for å ta ladegrep følger man beskrivelsen i ØH1.

•

Sett i magasinet og kjenn at det sitter og lad våpenet.

Alternativt grep på ladearmen
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Foten på varsleren

Hvis ikke magasinet faller ut av seg selv, plasser det mellom beina og dra det ut
Øyeblikkelig handling 3
Momenter:
•

Dersom skytteren benytter høyre hånd, dumper han det tomme magasinet mens han har
våpenet horisontalt, ved å betjene magasinutløseren med pekefingeren.

•

Benyttes venstre hånd må han vente til han har låst våpenet mellom bena. Sett våpenet
mellom bena med pipen pekende skrått ned og bakover med siktet opp, ta ut magasinet.

•

Hvis man har et hardt underlag der det ikke kan komme skitt inn i løpet, kan man sette pipa
i bakken og lene overkroppen mot kolben for å kontrollere våpenet.

•

Sett i nytt magasin og kjenn at det sitter. Bruk primært ladearmen for å lade våpenet. Ta tak
i pistolgrepet og før våpenet opp og frem igjen. Vært nøye, slik at man ikke sveiper over
føttene.
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ØH-3 gjennomført med en hånd. Pipen støttes mot et hardt underlag

8 Pistol som sekundærvåpen
8.1 Generelt
Det er i hovedsak tre årsaker til å bytte fra rifle til pistol:
•

Dersom pistol er bedre egnet, for eksempel dersom man skal opp en stige eller lignende.

•

Dersom man er skadet eller av annen grunn ikke kan betjene riflen.

• Dersom riflen ikke fungerer.
I det første tilfellet er ikke byttet tidskritisk, og man kan ta seg tid til å få unna riflen og feste den på
en måte som gjør at den ikke kommer i veien.
I de to neste tilfellene kan byttet være tidskritisk. Når man velger å bytte til pistol i en presset
situasjon må det være basert på en situasjon der det er det mest hensiktsmessige. Med andre ord
man vurdere:
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•

Hva er årsaken til at du ikke får brukt riflen?
o ØH1 utbedres raskere enn å bytte våpen, ØH2 tar oftest lenger tid enn å bytte
våpen.
o ØH3 tar lengre lenger tid enn å bytte våpen, men forskjellen er såpass liten at man i
større grad må vurdere avstand til målet, størrelse på målet og ikke minst
skytterens ferdighet med pistol.
o Det som betyr noe er hvor raskt skytteren får engasjert og bekjempet målet, ikke
hvilket våpen han gjør det med.

•

Er nærkamp med eller uten våpen et bedre valget?

•

Eller er dekkstilling og utbedring det riktige valget?

MERKNAD

Dette kapittelet beskriver situasjoner der fortsatt bruk av skytevåpen velges,
men nærkamp eller dekkstilling kan også ofte være det beste alternativet.
Dette er vurderinger som er vanskelig å gjøre i en presset situasjon, og derfor
må utdanning og trening legges opp slik at man trener på å gjøre
hensiktsmessige valg tilpasset situasjonen.

8.2 Bytte til pistol
Forutsetningen for denne teknikken er at situasjonen er tidskritisk og bytte til pistol vurderes mest
hensiktsmessig.
Under disse forutsetningene er det viktigste at pistolen kan virke så hurtig som mulig, samtidig
som våpenreglene overholdes. Hvor riflen ender opp er i første omgang ikke så viktig, så lenge det
ikke hindrer skytteren.
1. Bakre hånd slipper pistolgrepet på riflen, går rett til pistolen og trekker denne hurtigst
mulig. Pistolen føres rett opp mot trussel.
2. Samtidig beholder fremre hånd grepet om forskjeftet på riflen og føres kontrollert ned.
Ideelt sett føres våpenet mot sekundær side. Dette er fordi vi vil:
•

Ha mest mulig kontroll på pipeføringen.

•

Unngå pendlende våpen som gir ustabilitet.

•

Unngå skade på våpen eller skytter.

• Lettere kunne bevege seg uten at våpenet er til hinder.
3. Dersom pistolen er oppe før sekundærhånd har kommet på plass kan man benytte kun
primærhånd, men to-hånds grep bør nyttes.
4. Etter at trusselen er borte eller nedkjempet avgjør situasjonen videre handlemåte:
•

Dersom situasjonen krever at en opprettholder egensikring:
o Gjennomfør taktisk magasinbytte på pistol dersom behov.
o Hold pistolen i anleggsstilling eller høyferdigstilling med primærhånd. Ta
opp riflen med sekundær hånd og identifiser feil.
o Basert på det du vet nå må du vurdere om du fortsetter å sikre med pistol,
ber om støtte fra makker, eller om du hurtig må utbedre feilen på riflen.

•

Dersom man får støtte til sikring søker man dekning eller skjul og utbedrer begge
våpen etter behov. Pistol først, rifle etterpå.
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9 Ballistikk og skyting på lange hold
9.1 Generelt
Å treffe på lange hold krever i tillegg til et godt innskutt våpen og gode skyteferdigheter at
skytteren tilegner seg grunnleggende forståelse og kunnskap om indre- og ytreballistikk.

MERKNAD

For en HK416-skytter betyr «lange hold» avstander fra 200 meter og utover.
Årsaken til dette er at faktorene som påvirker kulebanen ikke påvirker
treffsannsynligheten nok til at de er relevante før denne avstanden.

Utover dette henviser vi til det som nevnes i kapittel 2 om sammenhengen mellom våpen, skytter
og praktisk rekkevidde og til gjeldende dokumentasjon for skarpskytterfaget for mer inngående
informasjon.

Håndbok for skarpskyttere - Hefte 5 Ballistikk for skarpskyttere (2012-01-01)
HENVISNING
9.2 Indreballistikk
Indreballistikk er det som påvirker prosjektilet så lenge det er i løpet. Dette kan for eksempel være
kruttemperatur som påvirker utgangshastigheten, eller snø som har pakket seg i munningen. Noen
av disse får ikke skytteren gjort så mye med, for eksempel kruttemperatur. Andre faktorer kan
skytteren påvirke, og det er de som nevnes videre.
Signaturdemper
Se 3.6.
Ytre påvirkning på pipe
Se 4.5.1.
Vedlikehold og fremmedlegemer
Våpenolje eller vann i pipen under avfyring kan skape store skader i pipen. Skuddbuler og
mekaniske skader kan forekomme. Pipen må derfor alltid være tørrpusset før skyting starter.
Væsker i løpet vil også kunne påvirke kulebanen til prosjektilet på grunn av endret
utgangshastighet.
Den samme effekt vil man kunne få av kruttslam, kobberrester og lignende.
Se for øvrig 2.5.2.
Ammunisjon
Se 2.5.3.
9.3 Ytreballistikk
Alle faktorer som påvirker prosjektilet fra det forlater munningen, og frem til det treffer målet. Noen
av disse er konstante, andre variable, og av disse er det noen som ikke er relevante innenfor
praktisk skuddvidde med HK416.
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Konstante påvirkninger på prosjektilet
Drag og luftmotstand
Begge deler reduserer hastigheten på prosjektilet. Dette påvirkes for eksempel av lufttrykk, men
det er ikke noe den enkelte skytter forholder seg til isolert sett. Dette er fordi drag og luftmotstand
tas høyde for i sammenheng med kulebane og vindpåvirkning.
Gravitasjon
Tyngdekraften gjør at prosjektilet trekkes mot bakken, og den virker alltid vinkelrett ned mot
bakken. Dette gjelder uansett om man skyter rett frem, rett opp, eller vinklet oppover eller
nedover.

MERKNAD

Drag, luftmotstand og gravitasjon er de ytre faktorene som gjør at et gitt
prosjektil i et gitt våpen får en konstant kulebane. Denne kan gjengis i en
tabell, og dette er det skytteren forholder seg til for å ta høyde for disse
faktorene.
Merk at siden HK416N og HK416K har forskjellig indre-ballistikk blir også
tabellen ulik, både for disse konstante påvirkningene, men også for
vindpåvirkning.

Kulebanetabell HK416

For NM255

Variable påvirkninger på prosjektilet
Vind generelt
For en skytter vil som regel vinden være den vanskeligste faktoren å bedømme, særlig fordi den
totale påvirkningen er avhengig av tre separate faktorer:
• Vindstyrke
Det er åpenbart at vindens styrke påvirker ulikt, men i tillegg til å bedømme styrken må skytteren
forholde seg til at vinden som oftest varierer kontinuerlig i form av vindkast, og at vindstyrken kan
variere i løpet av kulebanen.
•

Vindretning
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Retningen vinden treffer prosjektilet på gjøre at påvirkningen varierer. Man må derfor bedømme
retningen på lik linje som styrken, og de samme utfordringene ved at vinden skifter gjelder her.
• Eksponering i tid og rom
Kulebanen vil påvirkes ulikt avhengig av når i banen prosjektilet påvirkes, fordi et utslag tidlig aldri
kan hentes inn igjen. Men i tillegg kommer den faktoren at prosjektilets hastighet synker, noe som
gjør at eksponeringstiden øker lengder ute i kulebanen.

MERKNAD

I alle vindtabeller vil vindens påvirkning på kulebanen være beregnet ut fra en
konstant vindstyrke, med konstant retning gjennom hele kulebanen fra
prosjektilet forlater løpet, til det treffer målet. Dette er et utgangspunkt for
skytteren, og forståelse for vindens påvirkning må anvendes for å øke
treffsannsynligheten.

Vurdering av vind
•

Vindstyrke

1–2 m/s
Vinden kan føles lett mot ansiktet. Bladene på trærne beveger seg. Vinden kan løfte små vimpler.
Høyt gress svaier lett.
2–4 m/s
Blader og tynne kvister er i konstant bevegelse, Vinden føles tydelig mot ansiktet.
Løv og småkvister rører på seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler.
Små busker/trær vaier, blader blafrer. Vinden føles tydelig i ansiktet.
4–6 m/s
Støv og løst papir beveger seg gjennom luften. Løvtrær er i konstant bevegelse, toppen svaier.
Store grener er i bevegelse. Det bruser i ørene.
•

Vindretning
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Vindklokke
Vind vinkelrett på skyteretningen har full påvirkning. Dersom skytteren bedømmer at vinden
kommer mer langs med enn tvers på skyteretningen halveres påvirkningen. Vind rett forfra eller
bakfra har ingen påvirkning.
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Eksponering i tid og rom
Vinden har størst påvirkning på kulebanen den første tredjedelen av distansen, vindpåvirkningen
her er ca. 2 til 2,5 ganger så stor som ved resten av kulebanen. Årsaken til dette er at enhver
påvirkning av prosjektilet tidlig i kulebanen vil mangedobles jo lenger ut i flygebanen prosjektilet
kommer. Derfor vil det ofte være hensiktsmessig å kalkulere med vinden ved munningen dersom
en opplever flere vindstyrker og er usikker på retningen.

Vindavdriftstabell HK416

Verdiene er oppgitt i centimeter
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Fremmedlegemer i kulebanen
Alt prosjektilet treffer i sin ferd vil endre treffpunktet. Graden av påvirkning styres av tre faktorer.
•

Hva som treffes, stein eller strå.

•

Hvilken yaw-vinkel prosjektilet har. Se 4.5.2.

•

Når i kulebanen sammenstøtet skjer. Yaw-vinkelen er større tidlig i banen, og prosjektilet vil
kunne bli påvirket mer.

MERKNAD

Det er viktig å forstå at denne påvirkningen kan være ekstrem og helt
uforutsigbar. Det er ikke snakk om at man bommer «litt», eller «treffer litt til
venstre i målet»
Erfaring viser at selv lett snø i forkant av stillingen i verste fall kan føre til bom
på personellmål på 30-40 meter.
Med andre ord bør man alltid søke å unngå fremmedlegemer i kulebanen.

Når det er sagt; dersom målet står tett på hindringen vil man kunne ha effekt, så lenge prosjektilet
ikke blir stanset.

9.4 Praktisk utførelse

THL - 210 - FELTTABELL 416N
THL - 211 - FELTTABELL 416K
HENVISNING

(Samarbeidsrom > Hærens våpenskole > SOP / THL / SMF / ORF)

Tabellene som er gjengitt ovenfor tar utgangspunkt i THL 210 og 211. Tabellene viser teoretiske
beregninger basert på utgangshastighet, prosjektilets vekt og aerodynamiske egenskaper
(ballistisk koeffisient). Tallene må derfor ikke brukes som en absolutt sannhet i alle mulige tilfeller,
men heller som en god pekepinn for det respektive kaliber.
Tabellen viser at HK416K har lavere utgangshastighet enn HK416N. Det kan forklares ved at
kruttgassen vil ha kortere virketid på prosjektilet før det forlater pipen. Dette gjør at påvirkningen
av både konstante og variable påvirkninger blir større på en gitt avstand.
Avstand
Skytteren må alltid vite hvilken avstand våpenet er innskutt på, hvilken avstand målet befinner seg
på, og om nødvendig bruke tabellen for å forlegge i høyde.
Huskeregler i form av «sikt i hodet på X meter» er avhengig av en konstant målstørrelse, og bør
derfor ikke vektlegges.
Vind
Utover 200 meter bør alltid skytteren kompensere for sidevind. Om man ikke vet hvor, hvorfra og
med hvor mye vinden påvirker, så vil man fortsatt øke treffsannsynligheten ved å sikte i kant av
målet mot vindretningen.
Selv om skytteren forlegger inntil det dobbelte av det korrekte vil treffsannsynligheten øke.
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Målet er 250 meter unna.
2 m/s fra venstre.
Rød: Tror ikke vind betyr noe og
forlegger ikke.
Gul: Feilbedømmer vinden og tror
den er dobbelt så kraftig og
forlegger dobbelt.
Grønn: Kjenner lett vind mot ansiktet
og forlegger ca 8 cm venstre for
sikkerhets skyld.

Ildkorreksjon ved hjelp av nedslag
Hvis soldaten ikke kan fastslå hvor siktet skal plasseres for å treffe, bør man velge et siktepunkt som
gjør at han heller treffer lavt, enn høyt. Dette gjøres fordi:
•

lave skudd øker muligheten for observasjon av nedslag, og man kan forlegge ved neste
skudd

•

lave skudd kan gi virkning i målet både ved rikosjetter som kan treffe og moralsk da den
nedholdende effekten er større ved litt lave bom enn for høye bom.
Skytteren må ved bruk av nedslagsmetoden være svært bevisst hvor siktet er plassert relativt til
målet, slik at man kan korrigere nøyaktig på neste skudd.
10 Ikrafttredelse
Dokumentet trer i kraft 2021-12-31.
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