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Elektronskydning
En personlig beretning af Per Hansen, Roskilde Elektronskydeafdeling

Hvad er elektronskydning?
Elektronskydning går ud på, at i stedet for at sigte fysisk efter centrum på en
skive, så lytter man efter en lyd via et par høretelefoner. Det elektroniske
sigte, som er påmonteret våbnet, måler så afstanden ud til en ultraviolet
lyskilde placeret i en bestemt afstand oven for skiven.
Afhængig af om man nærmer sig eller fjerner sig fra centrum på skiven,
afgives en tone med højere eller lavere frekvens. Når man så er i centrum,
skifter tonen til en fast frekvens (centertonen). Det gælder så om at kunne
holde sit våben så stille som muligt, så man hele tiden kan høre denne
frekvens i skudøjeblikket.
Man kan så finjustere sigtet, og dermed centertonen, ved hjælp af piletaster,
henholdsvis til højre, til venstre, op eller ned; alt sammen for at kunne ramme
så præcist i centrum af skiven som muligt.
For at alt dette kan lade sig gøre har vi naturligvis et elektronisk skydeanlæg,
der, ved hjælp af programmel på en computer, viser en grafisk brugerflade af
en virtuel skive på en skærm. Her vises blandt andet eventuelle træffere samt
beregnede points.

Hvilken betydning har det elektroniske sigte haft?
Jeg har gået til elektronskydning i Roskilde en del år og har derfor en vis
erfaring i at skyde med et elektronisk sigte.
Jeg skyder desuden med en gaffelstøtte (anlæg), der delvist bærer våbenet
for mig, da jeg ikke er i stand til selv at holde det helt og fuldt.
Det nye sigte har gjort det lettere for mig i det daglige. Det er i det hele taget
relativt nemt at indstille og ofte kan man selv anvende taster og knapper uden
hjælp.

Om det så har haft betydning med hensyn til undertegnedes performances er
et åbent spørgsmål. Det går jo i alt sin enkelhed ud på at forsøge at ramme et
punkt med et areal på størrelse med en 1 kr. på ti meters afstand.
Det gælder naturligvis om at holde alle muskler i ro og ligeledes
vejrtrækningen i det øjeblik man trykker på aftrækkeren, hvis man vil opnå
gode resultater. Man må så at sige ikke ryste på hånden, for sigtet er så
fintfølende, at man straks kan høre, hvis man har skudt mindre godt.

En skydeserie er på 40 skud og alt efter hvor hurtig man er, tager det ca. en
halv time. Man skal altså spænde alle muskler og holde vejret 40 gange
samtidig med at man skal koncentrere sig om sin skydning.
Dette kan på mange måder være lige så anstrengende, som hvis man
bevægede sig hele tiden.
At gå til skydning betyder jo ikke kun at man har noget at møde frem til, men
også at man har noget at være sammen med sine venner om. Samtidig får
man også aktiveret og trænet sig på måder, som man ellers ikke ville gøre i
det daglige.
Men det nye sigte har i hvertfald betydet, at man er blevet mere selvhjulpen
og det er måske det vigtigste af alt.
Per Hansen, Roskilde Elektronskydeafdeling

For yderligere information:
https://parasport.dk/idraetter/skydning/
http://rohif.dk/index.php/sportsgrene/elektronskydning
https://www.viass.at/index.html
http://sius.se/10-m.php
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