Bruk av sikte og valg av hullkorn
Artikkelen er tidligere publisert i No rsk Skytter tid end e. Fo rfatter er tidlig ere skytterkong e John Olav Ågotnes
Hva slag s hullkornstørrelse som er best å bruke, er et tema skyttere ofte diskuterer med sterke
meninger. Jeg skal h er komme med noen tommelfingerregler for valg av hu llkorn.
Baneskyting - Hullkornstørrelse
Un ge skyttere bruker ofte for små hullkorn . Dette kan komme av at «unge øyne» har musku latu r som bedre kan tilpasse
seg krevende fokusering. Det er d erimot ofte en ser tegn p å at R /J-skyttere bruker for sm å korn.
Det er lettere å bestemme seg for når blinken er i sen ter n år det bare er en liten klarin g mellom
blink og korn . Dette er også veldig krevend e for øyemuskulaturen. R/J -skyttere med for små
korn opplever ofte at de skyter klart bedre på de første seriene en n de siste.
Skyttere som skyter ståend e hvor beveg elsene i våpen et er klart større en n i lavere stillin ger
foretrekker også ofte sm å korn da d et er «lettere å bestemme seg ».
En tommelfingerregel er å ha ett korn som gir en dekningsbredd e som er dobbelt så stor som
blinken. Med lan gt løp vil det si ca 4,0mm p å 2-300 meter. Tilsvarende for 100 meter vil bli
ca 4,8 mm, da blinken på 100 meter er 20% større. Da blinken blir lettere å se jo n ærmere den
kommer, vil det være mer natu rlig å bruke ca 4,2 - 4,4 mm p å 100 meter med langt l øp. (kort
løp minus 0,2 mm) De som er vant med små korn vil i starten synes det at det føles
vanskeligere med større korn.
Det som er in teressant er ikke hva en føler men hva resultatet i b lin ken viser. Det er ogs å lettere å se sin e feil og uttrekk
med et normalt korn enn med ett lite korn. Det ser verre u t men resu ltatet blir ofte b edre. Her må ogs å nevnes at
nærsynte bruker gjen nomg åend e litt mindre korn, og langsynte bru ker g jennomg åend e litt større korn.
Hva br uker d e b este?
Det er alltid lurt å se h va de beste skyttern e bruker. E tter å ha snakket
med eliten av norske baneskyttere, bru ker de fleste fra 4,0 til 4,5 på 2-300 meter.
Godstykkelse: Tommelfingerregelen for godstykkelse er 1/3 av kornets diameter. Eks 3,6-1,2
og 4,2-1,4. Det er også mye å hen te på å bytte h ullkorn ved u like lysforhold. Med solen i
ryggen og sterk sol på skiven e vil det være en fordel med mindre korn med tykkere gods.
Tykkere gods gir bedre kontrast. Tilsvarende dersom en skyter i d isig og overskyet vær, større
korn med tyn nere gods.
Valg av d iop terhull
De som bru ker våpen med Busk sikte vet at d et kan velg es mellom seks
ulike diopterh ull. Det er bare de tre minste som bør brukes, fordi de gir d ioptervirknin g. De
tre største gir hullsikte.
Dioptervir kning
Når diopterhullet er ca 1,2mm eller min dre f år vi dioptervirkning. Alt vi ser gjennom h ullet er da skarp t. F. eks ser vi korn
og blin k skarpt samtidig. Samme prin sipp som ved fotog rafering. Ved bruk av liten b lenderåpnin g f år bildet større
dybdeskarphet. Med h ullsikte må vi foku sere fra korn til blink h ele tiden.
En annen ting en skal væ re oppmerksom på med hullsikte er å ha kornet i midten av b ak siktet, for å unng å ulikt treffpun kt fra sku dd til skudd. Det samme gjeld er for de som b enytter
trin nløse irisblendere. Dioptervirkningen forsvinner ved ca 1,2 mm.
Sterkt lys på skiven e kan ogs å motvirkes med fargefilter. Enten med fargefilter i irisblender
eller farget glass i brille. Grått eller brun t glass gir da b est virkn ing . Vet disig og overskyet
væ r foretrekker man ge et gult glass/filter. Væ r klar over at selv om kontrasten bedres noe så
filtrerer et gu lt glass bort ca 15% av lyset.
Feltskyting
I motsetnin g til ban eskyting bør man bruke samme korn hele feltsesong en . Dette fordi to h ullkorn sjeld en gir n øyaktig
samme treffpu nkt, og på feltskytin g h ar man ikke prøveskudd å korrigere etter før tellende skyting . Malen er her fra
2,8mm til 3,4mm på både grov- og fin felt. På grovfelt hvor en skal bed ømme avstan d ved hjelp av dekningsbred de i korn,
er det en fordel å bruke så tynt gods som man kan uten at ringen blir u klar. Det er da lettere å se n år figu ren tan gerer
kornet. Med tykkere gods kan en legge n oe av figu ren bak kornringen uten at man ser det, med det resu ltat at man
bedømmer avstan den til målet for lang t.
Op psumm er ing
Det er mye å hen te p å å prøve med ulike korn til en ser blinken godt.
Dersom man føler at man ikke ser blinken klart er d et vanskelig å nå toppresultater. Kanskje man og så får avdekket at
man skulle væ rt en tur til op tiker?
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