Kom till skott

– börja skjuta med oss!

En sport för
hela livet

Din jakt- och skyttebutik
i Roslagen
Gunnar Elfving Skyttetjänst AB
Norra Järsö Gård 5, 761 74 Norrtälje
Tel: 0176-20 82 80 | E-mail: gesab@skyttetjanst.se
ÖPPETTIDER: måndag, onsdag & fredag: 10-17 | tisdag 10-18 | torsdag 10-20

Skytte – en sport
för alla genom
hela livet
Skyttesport är en idrott som har väldigt mycket att
erbjuda. På skjutbanan kan du slappna av, stressa ner
och koppla bort allt runt omkring dig. Du går in i din
egen bubbla och allt fokus ligger på att träffa målet.
Utanför skjutbanan möts du av en härlig gemenskap,
med människor i alla åldrar. Skytte kan du nämligen
hålla på med under hela ditt liv, oavsett fysiska förutsättningar. Du kan hitta din egen favoritgren, som
du tycker är roligast. Är du tävlingsinriktad kan du
dessutom satsa på att tävla, på olika nivåer.
Svenska Skyttesportförbundet har idag cirka 100 000
medlemmar i drygt 1 000 föreningar. Vi har plats för
många fler och vill att just du ska ta chansen att testa
vår fantastiska idrott. Prova skytte du också!

Jonas Edman, Förbundschef

0431-454247
info@monard.se
monard.com

Gevär – en gren fylld av utmaningar
Gevär är förbundets största sektion. Det finns
många olika grenar och variationen är stor. Här
finns grenar för den avancerade och erfarne skytten, men också för nybörjaren som precis insett
tjusningen med skytte. Inom gevärssektionen hittar
du utmaningar som passar just din nivå.

Luftgevär 10 m
Luftgevär är den största grenen inom gevärsskyttet
i Sverige. Lokalerna ligger ofta centralt i samhället
och är därför också lättillgängliga för alla. Luftgevär
skjuts på 10 meter inomhus och utövas mestadels
under vinterhalvåret (september–april).

Fältskytte gevär

Med mål uppsatta på ett okänt avstånd från skytten, allt mellan 150 och 600 meter, ska skytten
bedöma både vind och avstånd för att kunna träffa
så många skott som möjligt i tavlan.

Kpist
Skytte med kpist (kulsprutepistol) bedrivs i grenarna banskytte och fältskytte.

Korthållsgevär 50 m
På 50 meter skjuter man med korthållsgevär.
Grenen har sin säsong under sommarhalvåret (maj
- oktober) då man skjuter utomhus, men det finns
även banor inomhus för träning under vintern.

Banskytte gevär
Banskytte 6,5 mm är den äldsta skyttegrenen. Man
skjuter på 300 meter, men som nybörjare och junior
skjuter man på 200 meter.

Vapen | Begagnade vapen | Ammunition | Tillbehör

BGK Skytteservice AB

Vi har agenturerna för Fiocchi ammunition i Sverige och Pardinis pistol- och gevärsortiment i Sverige.
Distributionen sker från oss i Kumla och från våra återförsäljare runt om i Sverige.
Vi erbjuder självklart service och reparationer på våra egna produkter, men även på andra fabrikat.

019 - 57 86 68 | bo.karlsson@bgkskytte.se | www.bgskytte.se
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Jag går in i min
egen bubbla
– För mig är tjusningen med skytte att komma till skyttehallen ihop med barnen. Man
pratar och skojar med likasinnade. Inte alltför
sällan hamnar jag i djuplodade resonemang
om skjutteknik eller skjutställning och så blir
det såklart lite snack om utrustning.
-För att sedan, när hörselskydden kommit på
plats, bli i min egen lilla bubbla. Då är det
fullt fokus på mitt genomförande. Skjutningen ger avkopplande kroppskontroll och samtidigt lite spänning, speciellt vid tävlingstillfällen. Skulle det inte gå så bra på en tävling kan
man alltid prata med andra och kolla in hur
de gör, på tävlingar finns allt från den oerfarne till elitskyttar. Det är bara att testa vilken
disciplin som passar dig bäst.
Kattis Andersson, 53 år
Älmhults Skytteförening

VI HAR ALLT FÖR DITT SKYTTE, GENERALAGENT I SVERIGE FÖR

Lerduva – en gren som är lätt att älska
I lerduveskytte är det alltid fart och fläkt. Det
smäller högt och lerduvorna flyger snabbt genom
luften. Att träffa dem är självklart målet och det är
en sport som många älskar. Att få en träff, och se
pudret i skyn, är en alldeles speciell känsla.
I samtliga lerduvegrenar använder man hagelgevär.
För att skottet skall räknas som träff måste minst en
synlig bit avskiljas från lerduvan.

Sporting
Sporting är en väldigt variationsrik och rolig tävlingsform där ingen bana är den andra lik. Skjutavstånd, höjder och vinklar varierar betydlig mer
än i övriga lerduvegrenar. Sportingen är i Sverige
indelad i tre underkategorier; Compak, FITASC och
Engelsk.

Skeet
En skeetbana har åtta stationer som är placerade
i en halvcirkel. Duvorna kastas omväxlande som
enkelduvor och dubbléer. En av kastmaskinerna
är placerad i det så kallade ”tornet” vid station 1
och den andra i ”lådan” vid station 7. En hel tävling
omfattar 125 duvor. En serie omfattar 25 duvor.

Nationell Skeet
En enklare variant av skeet, där några av de svårare
dubbléerna har ersatts med enkelduvor. I övrigt är
reglerna lika som i den olympiska grenen skeet. En
tävling omfattar normalt 100 duvor som skjuts i
serier om 25 duvor.
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Trap
En trapbana har fem stationer som är placerade 15
meter bakom de 15 kastmaskinerna. Kastmaskinerna är placerade i rak linje och arrangerade i grupper om tre. Duvorna kastas ut i varierande höjd,
sidvinkel och hastighet. En hel tävling omfattar 125
duvor som skjuts i serier om 25 duvor.

Nordisk Trap
Nordisk trap är en utmärkt introduktionsgren till
lerduva. Avståndet är kortare och duvans hastighet
är lägre än i trap. Man skjuter serier om 25 duvor.

Dubbeltrap
Det som skiljer dubbeltrap från trap är att endast
den mittersta maskingruppen används och att det
alltid kastas två duvor i en bestämd bana men skytten vet inte vilka två av de tre möjliga duvorna som
kastas. En serie omfattar 25 dubbléer.

Field Target
Field target är en gren där man skjuter med luftgevär på uppställda fallmål av plåt ute i naturen.
Avstånden till målen är okända och variera mellan
10 till 50 m.
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Här får själen ro

– Jag har utövat lerduveskytte de senaste 6 åren. Tjusningen
med lerduveskytte är känslan av stillhet och total avkoppling
sekunden man kliver upp på plattan. Man kopplar bort allt
och det känns som om tiden står stilla, dessutom befinner
man sig i fantastiskt vackra utomhusmiljöer där själen får ro.
Man utövar lerduveskytte över generationsgränserna och
detta gör att man aldrig är för gammal för att utöva sporten. Mötet med alla fantastiska människor på banan/tävlingar gör att man även skaffar vänner och bekanta som
man kanske aldrig skulle komma i kontakt med i vardagen.
Jag planerar att hålla på med sporten så länge jag kan.
Aram Galestian, 48 år
Rosersbergs Jaktskytteklubb

Världens bästa skyttar skjuter med Pilla VIVX Zeiss Optics

HAR DU SYNFEL?
LÅT MIG HJÄLPA DIG
Kontakta oss för att få hjälp med att välja rätt produkt eller besök vår hemsida där du finner
ett brett sortiment med produkter som ger förutsättningar till att bli en bättre skytt.

hakandahlby@gmail.com
www.hakanddahlby.com
#pillasportsweden

Pistol – för dig som
är stadig på hand
Pistolskytte är en spännande sport där det gäller att
inte darra. Pistolskyttet har många olika tävlingsformer att välja på. Den stora skillnaden är hur lång tid
skytten har på sig för att hinna beskjuta målet. Man
kan skjuta med luftpistol eller krutpistoler. De flesta
av de pistolgrenar som skjuts inom Svenska Skyttesportförbundet är med på det olympiska programmet.

Fripistol 50 m
Fripistol är en utomhusgren mot en 10-ringad precisionstavla. Pistolen är i kaliber 5,6 mm och får endast
laddas med ett skott i taget.

Luftpistol 10 m

Luftpistol är ett inomhusskytte mot en 10-ringad tavla
och pistolen drivs med komprimerad luft eller kolsyra
och har en kaliber på 4,5 mm. Redan i unga år kan
man börja med luftpistolskytte, sittande med stöd, för
att sedan fortsätta upp i veteranåldern.
I snabbluftpistol laddas luftpistolen med 5 skott och
man skjuter på 5 tavlor, ett skott per tavla.

Snabbpistol 25 m
Snabbpistol är en utomhusgren där man skjuter med
pistol i kaliber 5,6 mm mot fem 5-ringade snabbpistoltavlor där ett skott per tavla i varje 5-skottsserie
räknas.

Sportpistol och grovpistol 25 m
Sportpistol och grovpistol är båda utomhusgrenar
med pistol eller revolver i kaliber 5,6 mm för sportpistol och 7,6 – 9,65 mm för grovpistol.

Standardpistol 25 m
Standardpistol är en utomhusgren med pistol i kaliber
5,6 mm och tävlingen består av tre omgångar mot
precisionstavla.

VAPEN
AMMUNITION
SKYTTETILLBEHÖR
OPTIK
0511-79 81 00

www.astrosweden.se
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Alla kan vara med

– Jag började med pistolskytte när jag var sju
år, men började satsa mer ”proffsigt” för cirka fem år sedan. Charmen med skyttet tycker
jag är att man alltid kan förbättra och utveckla sig, oavsett vilken nivå man ligger på. Varje
skytt har personliga moment att förfina, vilket
också gör att alla kan vara med.
Michaela Jansson, 20 år
Håtuna Pistol & Sportskytteklubb

LEDIGT UTRYMME!
Den här platsen kan bli din
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Viltmål – för dig som gillar jakt
Viltmålsskytte är en form av skytte där man
skjuter med gevär mot ett rörligt mål. Man tävlar
både i luftskytte, running target, och i utomhusgrenar på 50 och 80 meters avstånd. Här finns
också kombinationsgrenar som innehåller även
lerduveskytte.
Viltmålsskytte är en perfekt gren för skyttar som
också är intresserade av jakt eftersom det ger
träning inför jakten. Viltmålsskyttet i Sverige kännetecknas av en hög gemenskap.

I grenarna running target 10 m och viltmål 50 m
förekommer såväl långsamma som snabba lopp.
I 10 metersgrenarna är visningstiden för de långsamma loppen är 5 sekunder och för de snabba
2,5 sekunder.
I tävlingen regelbundna lopp skjuts 30 långsamma och 30 snabba lopp. I tävlingen blandade
lopp skjuts 40 skott som består av lika antal långsamma och snabba lopp och skytten vet inte med
vilken hastighet målet kommer.

Grenar
Viltmål har rörliga mål på olika långa målbanor
och med olika långa visningstider. Målet rör sig
både i vänster- och högerlopp.

VAPEN • KLÄDER • SKOR • KOFFERT
AMMUNITION • OPTIK • FÖRHÖJNING • DIOPTER
GLASÖGON • STATIV • PUMP • KOMPRESSOR
TRÄNINGSSYSTEM • VAPENTILLBEHÖR

ALLT INOM SPORTSKYTTE
www.naggessportvapen.se
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Vi har kul
tillsammans
– Just viltmål började jag med när jag var
13–14 år, men jag har skjutit luftgevär
sedan barnsben. Det finns många tjusningar med viltmålsskytte. Det är en kul
träningsform och jag har glädje av det
även när jag jagar. Viltmål kräver fokus
och koncentration, och dagligen kan jag
tävla mot mig själv för att försöka för-

bättra mitt skytte. Dessutom träffar man
andra skytteintresserade. Inom viltmålsskytte hjälper alla varandra, vi har kul
tillsammans och peppar varandra.
Oscar Eliasson, 18 år
Hylte Sportskyttar
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Hitta din lokala förening på vår hemsida
www.skyttesport.se
office@skyttesport.se
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Din bästa investering – SIUS
elektroniska markeringssystem!

021 600 13

www.sius.se

