Träningsskytte Vildsvin
Söndagen den 7 september var det dags för ytterligare en aktivitet i regi av kretssamarbetet mellan
Filipstad, Storfors, Kristinehamn och Karlskoga-Degerfors.
Vi har ju gemensamt genomfört ett antal vildsvinsrelaterade aktiviteter och nu var det dags att träna
skytte på vildsvin.
Helt bekymmersfri start var det inte. Det var Karlskoga-Degerfors tur att arrangera, vi turas ju om,
men de gick på pumpen vad gäller lån av skjutbana. Innehavarna av banan såg ett antal problem
framför sig.
Då tog vi i Kristinehamn över bollen. Bana kunde vi disponera 5 minuter efter att problemet med
ursprunglig bana dykt upp. Vi beslöt att köra i Smedkärr söder om Kristinehamn.
Ut med ny information till alla som fått reda på att vi skulle vara utanför Karlskoga. Det gick vägen.
Sedan hoppade LRF i Kristinehamn på tåget och gick in som medarrangörer.
Alltså fick vi ihop 20 skyttar som punktligt dök upp. Utom en som kom en timme för sent. Kan bero
på att han cyklat till banan. Antingen var inte cykeln ordentligt pumpad eller så trampade han för
sällan. Men det var sportigt. Fick frågan om han tänkte bli Miljöpartist pga. det miljövänliga
fortskaffningsmedlet. Detta förnekades bestämt!
Skjutningen innehöll lite olika moment nämligen skytte från jakttorn. Där gällde det att kompensera
för kort avstånd och höjdskillnad. Gick genomgående bra.
Sedan var det skytte på randig kulting på 30 m och ”matgris” på 50m. Kultingen var det en del som
siktade mitt i på. De fick en del lite låga träffar. Det här med att hålla upp om man skjuter med kikare
på nära håll uppmärksammades. Träffarna satt perfekt på 50 m.
Skjutning på löpande gris utfördes på normal älgbana. Skyttarna fick välja hur de ville skjuta.
De flesta sköt som på älgen, dvs. start på stillastående gris och sedan skjuta löpet. Eller som en del
som sköt 4 skott på enbart löpande, dvs. 2 i varje riktning. Allt efter tycke och smak.
De flesta ansåg att det var svårt och att de aldrig skulle skjuta på löpande gris på det avståndet väl
medvetna om att en verklig gris går ännu fortare än en pappälg. Och det var den kunskap som vi ville
förmedla på det momentet.
Sedan var det dags för matpaus. Anders Wiklert från LRF hade rullat in med sin mobila grill som såg
ut som en medelstor ångpanna. Där grillades olika typer av hamburgare. Smakade kalas efter
förmiddagens övningar. Lite fika efter satt inte heller ivägen.

Anders Wiklert äter en av sina goda hamburgare när alla skyttar har fått sitt. På högerflanken har vi
Jonas Odebäck och hans son som kämpade med maskineriet för löpet.
En del tackade för sig och åkte mätta och belåtna hem till sig.
En grupp stannade kvar och tränade skytte på löpande gris på valfritt kortare avstånd. De flesta valde
50 m som träningsavstånd. Någon gick fram och provade ännu lite närmare.
Tanken med den här övningen var att hitta det avstånd där man kände sig säker. Lite synd att inte
fler tog den chansen. Det visade sig att inte heller 50 m var helt lätt. Vanligaste felet var lite låga
träffar. Inte heller framförhållningen var helt given för alla.
En nyttig träning.

Yngste deltagaren, Anton Moberg, tränar på 50 m. Mamma Mia plockar tomhylsor i väntan på sin tur
att skjuta. Bägge väl kvalificerade för drevjakt.
Tyvärr fick vi problem med radioapparaterna så stackar Jonas Odebäck som skötte maskineriet och
markeringen på löpande fick kommunicera genom rop. Undertecknad, känd gaphals, hade dock inga
problem med att höras.
Sedan var det tack för dagen och nermontering.
Väl hemma fick undertecknad börja sprida information om ett färskt vargangrepp på får.
Vid datorn, Henrik Nyström

