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De yngste skyder
De yngste uil gerne skyde, og uil mzn deres eget bed,ste,

sd, er d,e bed,st hjulpet med, en regte 1"2'er. Her er opskrften
pd' buordan man fd,r de unge i gang med skydningen

og forklaringen pd., buorfor det er en god, ide.

Af Thorkild Ellerbrek

i landets flugtskydnings-
baner er der rent faktisk
ikke nogen nedre alders-
grense for, hvornir born
kan fi en chance piL ler-

duerne. Men der er nogle prakti-
ske ting, som skal vare pi plads.

Det er kun et par steder i landet,
hvor banerne har linegevrrer til
de helt unge juniorer, si man skal
selv have viben med, og det bety-
der jo, at fag mor, bedstefar eller
bedstemor skal eje et passende
viLben og have jagttegn.

Et af de steder, hvor de helt unge
kan komme i gang eller barc prave
det - ogsi uden en voksen ledsager
med jagttegn - er hos Kobenhavns
Flugskytte Klub pi Amager. Her
fortdler formanden Henry Peder-
sen, at man hver sandag er klar til
at give de yngste en chance med
passende viben.

"Yi har valgt at have ibent hus
ogsn for nybegynderne hver son-
dag, og der er altid tre instruktorer
piL banen disse dage," forteller
Henry Pedersen.

Det er nemlig shdan, at der skal
v&re en uddannet og godkendt
instruktor, nhr alle under 16 &r og
uden jagttegn skal skyde pi lerdue-
banen. "Sidan er loven, og det skal
vi rette os efter. Men vi ser meget
gerne, at de helt unge kommer og
ptaver krrefter hos os," fortsretter
formanden.

Pi Amager har man som et af de
meget fi steder i landet helt unge i
juniorafdelingen. Der er ll-iLrige,
som skyder, men de fleste, der star-
ter, er 12-1-3 hr gamle. "De fleste af
dem kommer fra hjem, hvor en af
forreldrene gilt pit jagt eller er
aktive inden for flugskydning. Det
gor detjo ogsi meget lettere," siger
Henry Pedersen.

VnnonNsuEsrER
TIDLIGT I GAIIG
Der, hvor de yngste pr@Yer krefter,
er pi compaksporting-banen eller
med almindelig jagtskydning pe
banen. En af dem, som har tridt en
del af sine barnesko inden for
flugtskydning pi Amager, er den
danske verdensmester Jesper Han-
sen. Han startede pi flugtskyd-
ningsbanen i sin hjemby i Nord-
sjrlland, men efterhinden som
talentet stod mere og mere klart,

rykkede den unge Hansen til Ama-
ger, hvor han blandt andet blev
tranet af Henry Pedersen.

Jesper Hansen kom til Amager
som l5-irig, men var allerede da en
erfaren flugtsffie, og han er ogsi
et eksempel ph, at det - som i al
sport - drejer sig om at komme i
gang tidligt.

Rundt om i landet er der enkelte
eksempler pi helt unge, som kom-
mer med skydeglade foreldre, men
det er ikke mange. Pi Flugtskyd- >
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Den klassiske skytteinstruktar-position. Poul Erik guider Emil pd uej
til ctt puluerisere denforste lerdue. [Ja.nset om d,et er de belt unge eller
mere eqfarne, bandler det om atfokusere.
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ningscenter Karup i Midtjylland
fortaller formanden Poul Erik
Andersen, at det er sjreldent, der
kommer helt unge. De fleste er
unge, der lige har fiet jagttegn og
gerne vil trrne deres skydefardig-
heder pi lerduerne, si de er over
L6 fu garrie.

"Men vi vil da gerne se flere af de
helt unge. Kommer de tidligt i
gang, og har de talent, er vi klar til
at hjelpe. Men sandheden er jo, at
de altid skal ledsages af en voksen
med viben og iagttegn. Si det sret-
ter ofte begrrensningeq" siger Poul
Erik Andersen, for i Karup har man
ikke gevrrer til udlin.

Andre steder i verden er der
imidlertid ikke si strikse regler. I
England kan man for eksempel
skyde med haglviben ogghpliagt,
si snart man er stor nok til at hind-
tere et haglgevrr. Blot det sker
saflrmen med en voksen, som har
tilladelse til vibnet.

Derfor er det heller ikke helt ual-
mindeligt i den engelske jagtpresse
at se billeder af otteirige drenge og
piger, som stolt viser deres forste
fasaner eller duer frem nedlagt
med eget viben. De tider er ovre i
Danmark.

Nir vi nu gerne vil have lille
Peter eller Dorte i gang med skyd-
ning og forhibentlig senere jagt,
skal vi altsi omkring en godkendt
skydebane og have en aftale med
en af banens instruktorer. Far eller
mor ved siden af er ikke nok ifolge
dansk lovgivning.

Men er man piL den anden side
selv aktiv pi banen, vil det jo vare
oplagt at tage de yngste med.

FrNo rr EGNET VABEN r
KALIBER 12
Der er dog nogle praktiske ting,
som skal piL plads. Det nytter ikke
noget, at de smi skal prove krefter
med et normalt haglgevrr. Det vil

vare for stort rent fysisk og slet
ikke passe til barnet.

Der skal investeres i noget, der
passer. Hvilket viben er si det ide-
elle til et barn lO-1,2-'1,3-ir?

Vi voksne ved godt, at skal vi
skyde ordentligt og have noget ud
af det, si skal gevrret passe til os.
Skeftelrengden skal vare i orden
som det forsfe, og balancen i geve-
ret er ogsi afg@rende. Nu saver
man jo ikke lige 10 centimeter af
skaftet pi sin dyrebare Beretta
eller Browning, si der skal findes
noget brugbart og sikkert. Og det
beh@ver slet ikke v&re en dyr los-
ning.

Der findes rigtig mange gode
brugte over/under-gev&rer, som
bossemageren forholdsvis billigt
kan tilpasse en lille person. Skreftet
skal kortes af, og det er ogsi en
fordel af skere nogle centimeter af
piberne. Hvis man ender med en
skrftelrengde pi 32-34 centimeter,

Poul Erik Andersenfra Flugtskydningscenter Karup briefer drengene, far defor aluor
skal i gang med Lerduerne for allerforste gang. Der skal altid uere en instruktor, ndr personer
und.er 16 dr ell.er uden jagttegn skyderpd, lerduebanerne.
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vil det vrere passende med en lobs-
lengde pL 53-64 centimeter. Der-
med bevares balancen i gevaret, og
det holder ogsiL det meste af veg-
ten, hvilket er vigtigt for rekylen.

Ved at skare af piberne ryger
trangboringerne. Det er kun en
fordel. Med to gange cylinderbo-
ring fiLr nybegynderen en god
spredning pi haglene og dermed
reelt en storre chance for at ramme
lerduerne.

Mange mener, det helt rigtige vil
vrcre et smikalibret gever i for
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eksempel kaliber .4L0. Det er dog
de frrreste, som rider over dette
ret specielle viben i Danmark, og
det er heller ikke nogen god ide,
fordi der kun er lO-14 gramhagli
sidan en patron. Og med den mini-
ladning vil selv mange erfarne
skltter ogsi have svrert ved at
ramme duerne.

Kaliber 20 er ogsiL etvalg, mange
traditionelt vil tage. "Sidan en fin
lille 20'er er da lige noget for son-
nike eller datteren ph 1,2 2r." Miske,
men si krever det ret megen

Srvorurruc

Suinget er ued a.t uare der.
Skud.d.et er gd,et, og lige efter
dette er der en lille sort sklt i
luften: Lerduen er puluerise-
ret. Noget, som gar selu gar-

aede skytter og jegere gl.a.de.

omtanke, nlr der skal vdges
patroner. Og man skal altid huske
ph, at jo mindre vagt i gevaret, io
mere rekyl, og det er ofte det
springende punkt, niLr de yngste
skal i gang. En letvegts 20'er med
almindelige paffoner har samme
rekyl som en 'J"Z'er med jagtpatro-
nef.

Mit valg vil helt sikkert vrre en
ganske almindelig kaliber '1.2 over/
under med en vrcgt pe 33,5 ktlo.
Det er et standardgever, og vil man
ikke investere i et nyt gever tilpas- >
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Den danxke uerdensmester i skeet, Jesper lfansen, er et godt
eksempel pd, at en tidlig sta.rt kanfore uidt. IIan sta.rtede som
13-14-drig pd bjemmebanen i Nordsjall.and og er nu i
uerdenseliten og nok ogsd sikker pd en plads til naste OL.

set de yngste, kan man finde mas-
ser af brugbare, meget billige over/
undere, som er velegnede til formi-
let. Hvis man selv vil finde det, har
jeg set dem til under 2.000 kroner,
og forudsat at sikkerheden .er i
orden piL gevaret, er det jo fint til
formilet. Med de rette patroner kan
man faktisk komme ned piL en
rekyl, som ikke er anderledes end
en kaliber .410.

Eurl oc Arsnr
SKYDER LERDUER
To af mine b@rnebarn har i lang tid
vist interesse for at skyde. O.k., det
er blevet til nogen trcning med
luftgevaret, men de har vreret lidt
tilbageholdende med at tage skrid-
tet til haglgever.

Men nu skulle det proves. Hos
Jagthr:set Kr.O. Skov i Bording har
man altid en hindfuld juniorgevre-
rer staende pi hylderne. Bide nye
og brugte. Vi linte en italiensk
IAIR (ca. 7.000 kroner), som var
blevet kortet bide i skrefte og
piber, og si skulle vi prave rigtig
skydning hos Poul Erik Andersen i
Karup.

Som ansvadig voksen trnker
man pi rekylen. Kan de klare
mosten? Det problem loste jeg for-
holdsvis enkelt. Dels var geveret
en "reduceret L2'er", som holdt en
vrgt pit lige omkring 3,1 kilo. Fin
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v€gt med normal rekyl
I stedet for at valge de alminde-

lige 70 millimeter sportspatroner
valgte jeg Gamebore Subsonic
Steel-sportspatroner i 65 millime-
ter og med 24 gram hagl. Altsi
samme ladning som den "rigtige"
sportspatron og dermed et pas-
sende antal }:agl at skyde lerduer
med. Det specielle med Subsonic-
patronen er, at den har med en
udgangshastighed pZ kun 25O
meter i sekundet, altse cirka 30
procent mindre end den alminde-
lige sportspatron. Jeg kender
patronen og skyder en del med
den, fordi den er behagelig og

Den belt ideell.e patron, huis man
skal reducere rekltlen - og det er
uigtdgt, ndr de yngste skal skyde
defarste gange. Gamebores Sub-
sonic giuer ikke mere rekyl i en
kaliber 12 ouey'under end en kali-
ber .41O. Det er til at leue med.

samtidig blid ved rldre gevarer.
Kalkulerer man rekylen ph

denne patron i et gevrr ph 3,'!-
kilo, ender den beregnede rekyle
pi ni joule. O.k., mange vil mene,
at den beregning ikke er si meget
vard, men det interessante i denne
sammenhreng e\ at rekylen er
identisk med den rekyl, der bereg-
nes for en kaliber .4LO med 1.4

gram hagl. Og den rekyl er i prak-
sis noget, som en ansvarlig morfar
ikke har problemer med at udsette
drengene pi 1,2 og-1,4 hr for. Der.
fglte - reelle - rekyl er si lav, som
det kan opnis med et haglgevar.

Pi Flugtskydningscenter Karup
gav Poul Erik Andersen de to -
noget spandte - nybegyndere en
grundig briefing om sikkerhed ved
haglskydning, og hvordai man
hindterer sidan et viben pi en
skydebane samt i det hele taget, at
man skal vrere forsigtig. Poul Erik
flk drengene "skudt ind" pi nogle
testduer, siL de fik fornemmelsen
af at fOlge bevrgelige miLl i luften
med gevrret.

Det blev til et par gode timer
med bide sideduer, bagduer og
spidsduer pi banen, og selv om
det var start helt fra bunden, blev
der pulveriseret nogle duer under-
vejs. Den meget tiLlmodige og
prdagogiske instruktion bar frugt.

Snart fangede drengene, hvad
det hele drejer sig om. De fik ram
pi nogle af duerne, og da det hele
var slut, havde de skudt i hvert
fald 5O-75 skud hver - og ville de
gerne fortsrtte. Ingen bli. mrrker
pi skuldrene eller kinderne.
Geva- og patronvalget havde
stiet sin prove.

De havde opniet at ramme. De
havde opniet at se og prove det
essentielle ved skydning pi bevre-
gelige miLl, at fokusere pi duen,
og de oplevede begge den helt
store glede - som vi jo alle gar -
det er at se en lerdue blive til en
lille sort sky.

Morfaren kunne se gladen og
spotte talentet og er begyndt at
kigge efter en egnet over/under til
junior-ombygning, si vi kan
komme pi skydebanen igen. r
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