Träningsskytte Vildsvin
Idag körde vi för tredje gången vår numera "traditionella" vildsvinsträning.
Vi genomförde två huvudmoment: Löpande vildsvin och skytte från jakttorn. Bägge gav nyttiga
erfarenheter. Löpande oskadat vildsvin ska inte skjutas på 80 m. Sedan gick vi fram och sköt på
avstånd som deltagarna själva fick välja. Man fick hitta det avstånd där man klarade uppgiften.
I praktiken tränade vi då på avstånden 50m och 30 m. Några ville prova skjutning på nära håll och var
framme på 20 m. Då kunde man konstatera att man var tvungen att hänga med i svingen.
Vid skjutningen på 30 m och kortare så fick man tänka på att hålla upp då kulan ju var i stigande på de
korta avstånden.

Vid skytte från jakttorn på 30m så blir det lätt låga träffar. Kulan har inte hunnit stiga för att
överensstämma med en inskjutning gjord på 100m. Kulan är då på uppgång i banan. Sedan har vi ju
kikarens ofta rätt höga placering samt att vi skjuter snett neråt. Allt adderar till risken för att få låga
träffar. Den vanligaste orsaken till eftersök vid vakskytte på gris är nog en låg träff. En frambensträff
innebär ett långt eftersök. Inte sällan utan resultat. För att illustrera så använde vi som ett av målen ett
s.k. anatomiskt mål, dvs. på baksidan av målet var organen inritade så att man lätt kunde avläsa
skottverkan av sin skjutning.

Nu ska man ju inte bara panga om det ska bli en riktigt skön dag. Man ska äta gott och umgås.
Förutsättningarna för detta fixade som vanligt Anders Wiklert. Han kom dit med sin stora mobila grill
och rök. Bara synen av den är värt besöket. Han fixade till sina goda hamburgare som han känner från
grunden. De har nämligen fötts upp på hans gård och är äkta hemlagade. Detta toppat med tillbehör
samt kaffe och bulle. Efter den lunchen krävdes det glada tillrop för att komma igång med skyttet.
Undertecknad som skulle stå för de glada tillropen är nog bättre på tydliga tillrop. Men skyttet kom
igång igen. Vi koncentrerade oss då på momentet att hitta sitt eget ”trivselavstånd” för att skjuta på
löpande gris.
Den här gången var vi 21 deltagare, alltså någon mer än vid förra årets skjutning.
Kunde konstateras att vi haft en riktigt skön dag.
Henrik Nyström

