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Hæren 
 
 

NOTAT TIL BRUGER 

Notatet kan udtages, når brugeren har gjort sig bekendt med regle-
mentets indhold, senest ved udgangen af 2019. 
 
Ved udgivelsen af denne udgave er følgende at iagttage: 
 
1. Generelt. 
9 mm Pistol P320 er en værnsfælles pistol, som normeres i stort 
antal og bredt i Forsvaret – den skal være ”standardpistolen”.  
9 mm Pistol P365 er en Micro-Compact pistol, som kun normeres til 
enheder, der har et særligt behov, f.eks. Specialoperationskom-
mandoen og Militærpolitiet. 
 
2. Uddannelse. 
Uddannelsen gennemføres efter kaskadeprincippet og i første om-
gang gennem omskoling af personel, der i forvejen er uddannet på 
Pistol M/49. 
Personel fra Faggruppe Kamp ved Danske Artilleriregiment omsko-
ler instruktører, primært skydelærere, lokalt. Omskolingen ved gar-
nisoner/områder bliver gennemført i prioriteret rækkefølge. 
Herefter kan pistolerne udleveres til normerede enheder i pågæl-
dende garnison/område, og yderligere omskoling og uddannelse 
kan iværksættes lokalt. 
 
3. Yderligere omskoling og uddannelse. 
Er læreren, instruktøren, skytten eller brugeren: 

 I forvejen uddannet på pistol, følges læringsplan SRS 236 A (læs 
under bemærkninger; omskoling til anden pistol). 

 Ikke uddannet på pistol, følges læringsplan SRS 236 B. 
 
Det understreges i forbindelse med omskoling, at kontrol- og be-
dømmelsesskydning skal bestås inden tildeling af Q. 
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4. Kvalifikation. 
Tildelt Q for værnsfælles pistol dækker både P320 og P365; der er 
således ikke behov for separat omskoling eller uddannelse. 
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ADVARSELSSIDE 

Sikkerhedsbestemmelser i dette reglement 

 
 
A. Arbejdssikkerhed: Pkt. 3.1.1., 3.1.4., A.3.2.2. og A.4.1. 
 
 
B. Brand: Intet. 
 
 
E. Elektricitet: Intet. 
 
 
F. Færdsel/Terræn: Intet. 
 
 
K. Kemiske/eksplosive stoffer: Intet. 
 
 
R. Radar/radioaktiv stråling: Radioaktiv isotop i sigtemidler. 
Der henvises til FKOBST 145-0. 
 
S. Skydning: Intet  
 
V. Våben/ammunition: Intet  
 
X. Ekstra: Intet  
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1. KAPITEL 

PISTOLENS ANVENDELSE 

Pistolen anvendes enten som backup våben i forbindelse med 
kamp på korte afstande, under 15 m, hvor skytten hurtigere vil kun-
ne nedkæmpe en modstander ved at skifte fra sit primære våben til 
pistolen end afhjælpe fejlen på sit primære våben. Eller som pri-
mært våben i situationer, hvor anvendelse af gevær eller andre 
håndvåben er uhensigtsmæssig, f.eks. afsøgning af loftsrum og 
smalle gange, som forhandler med en sikringsmand, som afsøg-
ningsmand i et checkpoint. 
 
Pistolen kan anvendes på afstande ud til 50 m. 
Normalt anvendes pistolen på afstande fra 0-15 m. 
 
Den praktiske, effektive skudafstand afhænger af følgende paramet-
re: 
● Skytten: 

● Den forudgående våben- og skydeuddannelse, som skytten 
har modtaget. 

● Det niveau skytten skal uddannes og trænes til samt de op-
gaver, der skal løses med pistolen. 

● Observationsbetingelser og muligheder for at opnå frit skud. 
● Ammunitionstypen: 

● Den mængde energi som projektilet indeholder, og som pro-
jektilet vil kunne afsætte i et mål på den givne afstand. 

● Projektilets gennemtrængningsevne. 
● Pistolen: 

● Hvor præcist pistolen kan holde skuddene samlet. 
● Sigtemidlets udformning. 

1.1. SIKKERHEDSADFÆRD 

En ting er at have forståelse for sikkerhed, noget andet er at udvise 
en forsvarlig adfærd, når våbnet håndteres i praksis. 
Sikkerhedsinstruksen (se pkt. 1.1.1.) omfatter en beskrivelse af den 
adfærd, som skytten skal udvise. 
Sikkerhedsinstruks og sikkerhedsadfærd er forbundne, og instruktø-
ren skal derfor forklare skytten, hvorledes disse to begreber hænger 
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sammen, inden våbenbetjening påbegyndes. Instruktøren og skyt-
ten støtter og hjælper hinanden med at opnå og fastholde en sikker 
omgang med pistolen.  
Det er vigtigt, at skytten altid anvender sund fornuft som grundlag 
for sin sikkerhedsadfærd. Skytten bærer en væsentlig del af det 
praktiske ansvar for sikkerheden i forbindelse med våbenbetjening 
og skydning. 

1.1.1. Sikkerhedsinstruksen. 

Sikkerhedsinstruksen skal læses op for skytten, inden pistoluddan-
nelsen indledes. Den skaber fælles forståelse for, hvad der forven-
tes af skytten. 
 
Sikkerhedsinstruks: 

 Ved brud på sikkerheden har ALLE pligt til at skride ind. 

 Pistolen skal altid behandles, som om den er ladt. 

 Pistolen skal altid pege i ufarlig retning. 

 Aftræksfingeren skal ligge strakt langs styrerammen. 

 Aftræksfingeren føres først til aftrækkeren, når pistolen er rettet 
mod målet, og skytten har besluttet sig for at afgive skud. 

 Når der ikke skal afgives flere skud, flyttes aftræksfingeren op 
langs styrerammen. 

 Vær sikker på, at målet må beskydes, pas på baggrunden og 
omgivelserne. 

 
Omsat til praktik, betyder det følgende for skytten: 

 Når skytten erkender et mål, som skal nedkæmpes, føres pisto-
len op i skydestilling, imens skytten kontrollerer, om der er frit 
skud. 

 Hvis skytten beslutter sig for at skyde, flyttes aftræksfingeren ind 
på aftrækkeren. Herefter afgives det antal skud, som skal til for 
at nedkæmpe målet. 

 Når målet er nedkæmpet, eller hvis der opstår en fejl, flyttes af-
træksfingeren væk fra aftrækkeren og op langs styrerammen. 

1.1.2. Forklaring til instruksen. 

Pistolen skal altid behandles som ladt og pege i ufarlig retning. 
Formålet er at reducere risikoen for, at skytten kommer til at skade 
eller dræbe sig selv, egne soldater eller andre uskyldige. 
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Aftræksfingeren holdes strakt langs styrerammen, når der ikke skal 
skydes og flyttes derop igen, når der ikke skal afgives flere skud. 
Formålet er at øge sikkerheden gennem vaner og rutiner. Hjernens 
og kroppens automatikker skal vænnes til, at når fingeren er bøjet, 
er det fordi, der skal afgives skud. Og strakt finger betyder, at der 
ikke skal afgives skud.  
Den strakte finger hjælper også skytten med at holde styr på, hvor 
pistolen peger hen. 
Reflektorisk anvendes den strakte finger også til at rette – også kal-
det at indeksere – pistolen mod målet. At pege er en reflekshand-
ling, som er indlært fra starten af livet. Det falder naturligt for alle 
mennesker at pege med en strakt finger mod et punkt, i en retning 
eller mod et område. Den strakte finger hjælper således skytten 
med at rette pistolen ind mod målet. 
Aftræksfingeren flyttes først ind på aftrækkeren, når pistolen peger 
på målet, og skytten har besluttet sig for at skyde. Formålet er at 
undgå at afgive utilsigtede skud – at reducere risikoen for at skyde i 
utide mod nogen eller noget, som ikke skal dræbes, skades eller 
ødelægges. Det giver også skytten en reaktionstid til at vurdere, om 
der er frit skud i forhold til omgivelser og målets baggrund. Hensyn-
tagen til omgivelser og baggrund er påkrævet på grund af risikoen 
for forbiskydning og gennemskydning af målet. 
Vær sikker på, at målet må beskydes, pas på baggrunden og omgi-
velserne. Formålet er at nedbringe risikoen for egenbeskydning, 
beskydning af nonkombattanter og utilsigtet virkning som følge af 
forbiskydning eller gennemskydning. 
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2. KAPITEL 

BETJENING 

2.1. BETJENING 

Som udgangspunkt betjenes pistolen altid i det naturlige klappeom-
råde foran overkroppen, så skytten har let adgang til betjeningsgreb 
og magasiner. Ligeledes kan skytten bevare situationsoverblikket og 
med lethed flytte synsfokus ned på betjeningen af pistolen. 
Betjeningen kan dog gennemføres andre steder, hvis det vurderes, 
at pistolen ikke peger i en ufarlig retning, når den holdes op foran 
overkroppen. 
 

 

Figur 201: Arbejdsområde. 

Hver gang skytten skal tage et ladegreb eller trække slæden til ba-
geste stilling, skal det tilsikres, at det gøres på samme måde. På 
den måde lærer skytten at gennemføre et ladegreb uden at skulle 
tænke nærmere over det. 
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Der kan tages ladegreb på følgende måde: 
 

 

Figur 202: Hvordan skytten kan tage ladegreb. 

 

Figur 203: Hvordan det anbefales, at skytten tager ladegreb. 

2.1.1. Efterse pistol. 

Skytten skal selvstændigt efterse pistolen i følgende situationer: 

● Når pistolen hentes på våbenkammeret eller på anden vis mod-
tages fra en anden person.  

● Når pistolen ikke har været under opsyn af skytten selv. 
● Hvis skytten er i tvivl om pistolens tilstand. 
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● Før skytten gennemfører tørtræning. 
● På ordre. 
 

Kommando ”Efterse pistol!” 

Skytten gør følgende: 

● Peger pistolen i ufarlig retning og udtager magasinet, såfremt der 
er et magasin i pistolen. 

● Trækker slæden tilbage i bageste stilling og fastholder slæden i 
bageste stilling ved hjælp af slædestoppet. 

● Kontrollerer visuelt kammeret og magasinbrønd for ammunition, 
fremmedlegemer og magasin. 

● Kigger ned gennem piben for at se, om den er fri for rust, frem-
medlegemer eller andet, som kan stoppe projektilet. 

● Udløser slæden. 
 
Herefter kan skytten – afhængig af, hvad der skal ske efterfølgende 
– isætte magasinet og hylstre pistolen. 

2.1.2. Klar til kontrol. 

Iværksættes af den for aktiviteten ansvarlige fører, som hovedregel 
før og efter brug, ved skift af aktivitet, samt på ordre. 
 
Kommando ”Klar til kontrol!” 
Skytten gør følgende: 
● Peger pistolen i ufarlig retning og udtager magasin, såfremt der 

er et magasin i pistolen. 
● Oplægger sine magasiner på jorden foran sig med toppen i 

samme retning. (gøres kun i forbindelse med skift af aktivitet) 
● Trækker slæden tilbage i bageste stilling og fastholder slæden i 

bageste stilling med slædestoppet. 
● Holder pistolen skråt ned mod jorden, så kontrollanten kan se i 

kammeret og mærke efter magasin i magasinbrønden. 
 
Efter kontrollen gør skytten følgende: 
● Udløser slæden og hylstrer pistolen 
● Opsamler magasinerne.  
 
På skydelinjen oplægger skytten ikke magasiner på jorden. Det skal 
kun gøres kun i forbindelse med skift af aktivitet. Eksempelvis ved 
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opstart på tørtræning, skift til farvemarkering, start på skydebane-
dag eller ved afslutning af skydebanedag. 
Ved kontrol af pistolen, skal kontrollanten se efter messing i kamme-
ret. Kammeret skal være tomt, og tilbringermekanismen skal være 
fri for patroner. Kontrollanten mærker efter, at der ikke er magasin 
isat pistolen. Magasinerne skal kontrolleres for ammunition. 

2.1.3. Lade pistolen. 

Kommando ”Lad pistol!” 
Skytten gør følgende: 
● Peger pistolen i ufarlig retning og trykker magasinet hårdt på 

plads op i magasinbrønden. 
● Trækker slæden tilbage i bageste stilling og slipper slæden. 

Skytten tager således et fuldstændigt ladegreb. 
 
Skytten kan kontrollere, om der er kommet en patron i kammeret på 
følgende måder: 
● Visuelt ved at se, at udtrækkeren stikker ud af slæden samt se 

patronen i hullet mellem slæden og piben, eller 
● Fysisk ved at mærke, at udtrækkeren stikker ud af slæden. 
 

 

Figur 204: Kontrol af patron i kammeret. 

Herefter hylstrer skytten pistolen eller indtager klarstilling. 
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2.1.3.1. Fylde magasin. 

Skytten trykker en patron ad gangen ned i magasinet og tilbage på 
plads under læberne i magasinets top. 

2.1.4. Aflade pistolen. 

Kommando ”Aflad pistol!” 
Skytten gør følgende: 
● Peger pistolen i ufarlig retning og udtager magasinet. 
● Trækker slæden tilbage, mens pistolen kæntres ud til siden, så 

udkasteråbningen kommer til at vende nedad. I processen dæk-
ker skytten udkasteråbningen med hånden, så patronen falder 
ned i hånden, når den er trukket fri af kammeret. 

● Kontrollerer visuelt kammeret, slæden og magasinbrønden for 
messing. Der må hverken være patron i kammeret eller nogle på 
vej op i kammeret. 

 

 

Figur 205: Afladning af pistol. 
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Figur 206: Visuel kontrol af kammer, slæde og magasinbrønd. 

2.1.4.1. At tømme magasin. 

Skytten trykker en patron ad gangen frem og ud fra toppen af ma-

gasinet. 

2.1.5. Taktisk genladning af pistolen. 

Skytten genlader pistolen på eget initiativ, så pistolen altid har et 

fyldt magasin isat. 

Skytten gør følgende: 

● Tager et fyldt magasin frem fra favoritplaceringen. 
● Peger pistolen i ufarlig retning og udtager magasinet. 
● Indsætter det fyldte magasin og tilsikrer, at magasinet sidder 

fast. 
● Pakker det brugte magasin væk og flytter et fyldt magasin til fa-

voritplaceringen – tomme og halvtomme magasiner er pakket 
væk. 
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Figur 207: Fatning på magasiner ved taktisk magasinskifte. 

2.2. PROCEDURER VED FEJL PÅ PISTOLEN 

Hvis pistolen ikke kan skyde, når skytten ønsker det, reagerer skyt-

ten på følgende måde: 

 Melder ”FEJL - FEJL”, imens aftræksfingeren flyttes op langs 

styrerammen. 

 Orienterer sig om fejltypen ved at trække pistolen ind, så udka-

steråbningen kan ses. 

 Afhjælper fejlen ud fra, hvad skytten ser, og hvilke erfaringer 

skytten tidligere har gjort sig med driftfejl.  

 Fortsætter ildkampen. 
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 Melder ”KLAR - KLAR”. 

 

Hvorvidt skytten søger dækning, knæler ned eller afhjælper fejlen 

stående eller under bevægelse, afhænger af den taktiske situation. 
 

 

Figur 208: Tegn på hvilken procedure, som skytten skal agere efter. 

 



 
  

 
HRN 101-320 209 2019-01 

2.2.1. Hastigt magasinskifte. 

Skytten ser, at slæden står i bageste stilling, og magasinet er tomt. 

Der er ingen patroner at se i magasinet. 

Skytten gør følgende: 

● Tager et fyldt magasin frem fra favoritplaceringen. 
● Peger pistolen i ufarlig retning og udløser det tomme magasin, 

mens hånden drejes så magasinbrøndens åbning vender mod 
støttehånden. 

● Indsætter fyldt magasin og tilsikrer, at magasinet sidder fast. 
● Fortsætter ildkampen. 
● Melder ”KLAR - KLAR”. 
 

 

Figur 209: Hastigt magasinskifte. 
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2.2.2. Simpel fejlprocedure ”TRYK - TRÆK”. 

Skytten ser, at slæden er i forreste stilling, eller der sidder et tomt 

patronhylster fast i udkasteråbningen. 

Skytten gør følgende: 

● Trykker hårdt op på bunden af magasinet. 
● Tager et ladegreb, mens pistolen drejes til siden, så et tomt pa-

tronhylster vil falde ud af udkasteråbningen. 
● Fortsætter ildkampen. 
● Melder ”KLAR - KLAR”. 

 

 

Figur 210: Simpel fejlprocedure ”TRYK - TRÆK”. 
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2.2.3. Fejlprocedure ”STOR”. 

Skytten ser, at slæden står i bageste stilling, og der er to patroner 

på vej ind i kammeret, eller der er fanget en patron på vej op mod 

kammeret. 

Skytten gør følgende: 

● Udløser magasinet og trækker det ud af magasinbrønden. 
● Aflader pistolen ved at trække slæden helt tilbage i bageste stil-

ling og ryste patroner eller fremmedlegemer ud. 
● Tager ladegreb to gange for at kontrollere, at slæden kan bevæ-

ges uhindret i begge retninger. 
● Orienterer sig om tilstanden i kammer og magasinbrønd. 
● Isætter nyt magasin og tager ladegreb. 
● Fortsætter ildkampen. 
● Melder ”KLAR - KLAR”. 
 

 

Figur 211: Tegn på fejlprocedure ”STOR”. 
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Fejlprocedure ”STOR”, hvor skytten aflader pistolen og lader igen 

med et fyldt magasin, løser alle de fejl, som ikke skyldes, at noget er 

knækket eller ødelagt i pistolen. 

2.2.4. Oversigt over og afhjælpning af funktioneringsfejl 

FEJL ÅRSAG AFHJÆLPNING 

Manglende tilbringning af patron. ”Failure to Feed” 

Ingen patron ledt ind i 

kammeret 

1. Magasinet er ikke 

korrekt isat 

2. Magasinet er be-

skidt eller  

3. Magasinet er de-

formt eller ødelagt 

1. Isat magasinet kor-

rekt 

2. Rengør magasinet  

3. Byt magasinet 

Slæden lukker ikke 

rigtigt 

1. Pistolen eller patro-

nen er beskidt 

2. Pistolen er smurt 

med for meget olie 

3. Forkert ammuniti-

onstype 

4. Rekyl- og frembrin-

gerfjeder er defekt 

 

1. Rengør og evt. 

smør pistolen 

2. Fjern overskydende 

olie 

3. Skift til rigtig am-

munitionstype 

4. Send pistolen til 

våbenmekaniker 

Manglende udkast. ”Failure to Extract or Eject” 

Efter affyring, bliver 

hylstret i kammeret 

eller bliver klemt i ud-

kasteråbningen  

1. For lidt rekyl på 

grund af skidt eller 

manglende olie 

2. For lidt rekyl på 

grund af for let greb 

og blødt håndled 

3. Udtrækkeren er 

beskidt 

4. Udtrækkeren er 

defekt 

 

 

 

 

 

1. Rengør og smør 

2. Fast greb og låst 

håndled 

3. Rengør udtrække-

ren 

4. Send pistolen til 

våbenmekaniker 
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FEJL ÅRSAG AFHJÆLPNING 

Våbnet skyder ikke. ”Failure to Fire” 

Aftrækket er fuldt gen-

nemført, men patronen 

afskydes ikke  

1. Ingen patron i 

kammeret 

2. Slagbolten er bloke-

ret 

3. Fejl på ammunitio-

nen 

4. Slagbolter er knæk-

ket 

1. Lad pistolen 

2. Undersøg, rengør 

og smør pistolen 

3. Udskift patronen 

4. Send pistolen til 

våbenmekaniker 
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3.  KAPITEL 

SKYDEINSTRUKTION 

Skydeinstruktionen inddeles i de grundlæggende færdigheder og de 
avancerede færdigheder. 
De grundlæggende færdigheder dækker over de helt elementære 
ting, som skytten skal kunne. De danner grundlaget for, at skytten 
kan ramme med pistolen. 
Grundlæggende færdigheder: 
● føring af pistolen 
● præsentation af pistolen 
● greb på pistolen 
● klarstillinger 
● stående skydestillinger 
● sigtning 
● aftræk 
● skydning. 
 
De grundlæggende skydefærdigheder dækker både skydning med 
tohånds- og enhåndsfatning; sidstnævnte såvel stærk som svag 
hånd. 
 
De avancerede færdigheder dækker over de elementer af skydnin-
gen, som kræver mere af skytten, samt forudsætter et godt funda-
ment, baseret på de grundlæggende færdigheder. 
Avancerede færdigheder: 
● målskifte 
● skydning efter bevægelse 
● skydning under gang 
● tilpassede skydestillinger. 

3.1. KLARSTILLINGER 

Der arbejdes med tre klarstillinger, som kan tilpasses eller varieres i 
forhold til situationen og den opgave, skytten skal løse. 
De tre klarstillinger skal ses i forhold til, hvor hurtigt skytten skal væ-
re i stand til at afgive ild med pistolen i den givne situation. 
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3.1.1. Klarstilling med pistolen hylstret. 

Skytten har placeret pistolen i hylsteret. Skytten er bevidst om, hvor 
pistolen er, og kan relativt hurtigt skaffe sig adgang til den. 
 

 

Figur 301: Klarstilling med pistolen hylstret. 

ADVARSEL! 

Der må ikke anvendes andre hylstre eller føringsmidler til  
pistolen end det hylstersæt, som forsvaret har udleveret. 

Hylstret (se Tillæg D) er en del af sikringen. 
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3.1.2. Lav klarstilling. 

Skytten har trukket pistolen og fører den der, hvor hænderne natur-
ligt mødes i forbindelse med et træk fra hylster. Mundingen peger 
nedad i den retning, skyttens opmærksomhed er rettet. Armene er 
afslappet foran kroppen. 
Svag hånd støtter op under aftrækkerbøjlen, så der er kontakt mel-
lem pegefingeren og bøjlen. 
Stærk hånd skal være låst i håndleddet og have fat højt på pistolen, 
som i skydestillingen. 
 

 

Figur 302: Lav klarstilling. 
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Figur 303: Referencepunkt i klarstillingen. 

3.1.3. Høj klarstilling. 

Skytten har trukket pistolen og fører den højt med mundingen pe-
gende i den retning, opmærksomheden er rettet i. Armene løftes 
mere, så pistolen er i en højde, hvor skytten kun skal strække ar-
mene for at være på plads i skydestillingen.  
Svag hånd støtter på samme referencepunkt som i lav klarstilling.  
Stærk hånd skal være låst i håndleddet og have fat højt på pistolen, 
som i skydestillingen. 
 
 



 
  

 
HRN 101-320 305 2019-01 

 

Figur 304: Høj klarstilling. 

Om skytten har pistolen i høj eller lav klarstilling, gør ingen forskel. 
Skytten vil lige hurtigt kunne indeksere pistolen og opnå træf fra høj 
eller lav klarstilling. Der er således tale om en mere individuel tryg-
hedsfølelse for den enkelte soldat, der bunder i, at man kan føle sig 
mere klar ved at være lidt spændt. Det er en psykologisk faktor, som 
bør respekteres.  

3.1.4. Føring. 

Skytten sikrer hele tiden, at pistolen peger i en ufarlig retning jævn-
før sikkerhedsinstruksen i kapitel 1.  

ADVARSEL! 

En ladt pistol må kun føres i hånden eller placeret i forsvarets 
udleverede hylstersæt (se Tillæg D). 

Skytten må kun anvende det udleverede hylstersæt til at medbringe 
en ladt pistol; fordi hylsteret er en del af sikringen. Hvis pistolen 
f.eks. skal medbringes i en taske eller rygsæk, så skal den være 
afladt. 
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Når skytten går forrest med trukket pistol, i høj eller lav klarstilling, 
peger pistolen i samme retning som skyttens opmærksomhed. 
Hvis skytten er placeret inde blandt andre med trukket pistol, skal 
klarstillingen tilpasses, så mundingen enten peges ned i jorden eller 
op i luften. 

 

 

Figur 305: Tilpasset måde at føre pistolen på. 

 

Figur 306: Føring af pistol i klarstilling på trapper. 
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3.2. STÅENDE SKYDESTILLING 

Grundstillingen kan sammenlignes med en kampklar bokser eller 
kampsportsudøver: 
● Se på målet. 
● Gør front mod målet.  
● Placer fødderne med naturlig afstand i side og dybde. Tæerne 

skal pege mod målet. På den måde opnås god balance. 
● Bøj benene let, så der er fleksibilitet og bevægelsesfrihed i knæ-

ene. 
● Centrer hoften, så kroppens balancepunkt placeres midt mellem 

fødderne i side- og længderetningen. 
● Læg vægten frem på forfoden, men uden at løfte hælene. 
● Læn overkroppen fremover, så skuldrene kommer en anelse 

foran hoften. 
● Spænd op i mave- og bugmuskulaturen, så de kan medvirke til 

forøget rekyloptag. 
● Hold hovedet naturligt. 
 

 

Figur 307: Stående skydestilling. 
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3.3. GREB 

Grebet med begge hænder skal skabe følelsen af, at pistolen er låst 
i en skruestik højt oppe omkring kernelinjen. 
Når pistolen indekseres, skal svag hånd etablere sit endelige greb 
(se figur 313). 
 

 

Figur 308: Grebet. 

 



 
  

 
HRN 101-320 309 2019-01 

 

Figur 309: Hændernes vinkel for at ligge trykket rigtig på pistolen. 

Stærk hånd, her også primær hånd: 
● Har fuldt greb omkring pistolgrebet, så højt som muligt, så hån-

den kommer op tæt på kernelinjen. 
● Håndleddet skal være låst. 
● Hånden skal dække bagsiden og højre side af pistolgrebet. Ven-

stre side, når skytten er venstrehåndet. 
● Primær hånd skal ”invitere” støttehånden ind på plads på mod-

satte side af pistolen. 
● Grebet skal være fast, uden at være krampagtigt. 
● Tommelfingeren placeres løst oven på støttehånden. 
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Figur 310: Greb med den primære hånd. 

Svag hånd, her støttehånden: 
● Har fat højt på siden af pistolen. 
● Pegefingeren skal ligge under aftrækkerbøljen. 
● Støttehånden skal skabe et ”skruestiksagtigt” tryk på begge sider 

af pistolen med roden af tommelfingeren på den ene side og de 
restende fingre på den anden. 

● Tommelfingeren skal pege fremad, så hånden er vinklet, og tryk-
ket kommer til at ligge så tæt på kernelinjen som muligt.  

● Hånden skal dække forsiden og venstre side af pistolgrebet. Høj-
re side, når skytten er venstrehåndet. 
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Figur 311: Trykflader på støttehånden. Blåt område presser ind på 
pistolen, røde områder klemmer ind på primær hånd. 

 

Figur 312: Greb med støttehånden. 

For at svag hånd kan yde god støtte og skabe det rigtige tryk, skal 
hånden vinkles og føres på plads, når pistolen stødes frem i skyde-
stillingen fra klarstillingen. Hvis skytten forsøger at fastholde grebet 
fra klarstillingen, vil trykket placeres forkert, når pistolen er ude i 
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skydestillingen. Hånden vil i så fald fejlagtigt vride sig ind foran pi-
stolen. Fejlen vil resultere i og kan ses ved, at skytten skal genska-
be grebet efter hvert skud. 
 

 

Figur 313: Etablering af støttehåndens greb ved indeksering. 

3.3.1. Tilpasning af pistolgreb efter håndens størrelse. 

Pistolgrebet findes i et antal forskellige størrelser. Pistolgrebet kan 
dermed tilpasses størrelsen på skyttens hånd. 
Det er vigtigt, at skydelæreren vejleder og støtter skytten i valget af 
grebsstørrelse. Standardgrebet i størrelse M passer dog til de fleste 
soldater.  
Først og fremmest skal aftræksfingeren kunne nå aftrækkeren, uden 
at pistolen påvirkes i længderetningen. Dernæst skal støttehånden 
kunne nå rundt for at levere tryk på begge sider af pistolen som be-
skrevet herover. 
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3.4. SIGTE 

Korrekt sigte er, når sigtestolpen er centreret i kærven, og de er lige 
høje. Der skal med andre ord være lige meget luft rundt om sigte-
stolpen, og overkanten af stolpe og kærv skal være på samme høj-
de (”strøgne”). 
 

 

Figur 314: Korrekt sigte. 

 

Figur 315: Kærv og sigtestolpe. 
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Den erfarne pistolskytte vil opfatte sigtet som et vindue, der bare 
skal kigges igennem. Skyttens hjerne vil automatisk placere kærv 
og stolpe på linje. 

3.5. AFTRÆK 

Aftrækkets type kaldes for Striker Fired, og der er derfor ikke et en-
tydigt aftrækspunkt. Slagbolten spændes, mens aftrækkeren føres 
tilbage. Skytten kan opleve det som, at aftrækket føles langt. 
Derfor er det vigtigt, at skytten deler sit aftræk op i det bløde og det 
endelige aftræk. 
Skytten starter med, i en bevidst handling, at optage frigangen og 
den del af aftræksvandringen, som føles let. Når skytten møder 
modstand i aftrækket, også kaldet trykpunktet eller kontaktpunktet, 
er det bløde aftræk taget. 
Her holder skytten en kunstpause for at verificere sigtet og stabilise-
re pistolen, hvorefter det endelige aftræk gennemføres.  
I rekylen slippes aftrækkeren, så aftrækket nulstilles, derpå optages 
det bløde aftræk til tryk-/kontaktpunktet igen. På den måde vil skyt-
ten være klar til næste skud, så snart pistolen er i ro efter rekyl-
springet. 
 

 

Figur 316: Aftræk. 

Det endelige aftræk gennemføres i en kontinuerlig pressende be-
vægelse lige tilbage i pistolens længderetning. Det gøres for at mi-
nimere unødige bevægelser i pistolpiben under aftrækket. 
Skytten skal have følelsen af, at aftræksfingeren trækker mod skul-
deren på aftræksarmen. 
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3.6. PRÆSENTATION AF PISTOLEN 

Når skytten fører pistolen op i skydestilling, er det vigtigt, at bevæ-
gelsen udføres aggressivt og kontrolleret. På den måde undgås 
unødvendige bevægelser af pistolen. 
Pistolen skal føres lige frem – nærmest stødes – med mundingen 
mod målet, så skytten kan skyde tidligt.  
Pistolen må dække øjnene, så målet ikke kan ses. Ligesom pistolen 
ikke skal komme nedefra i strakt arm op foran øjnene, fordi det vil 
give sving i pistolen, som er vanskelige at kontrollere. 

3.6.1. Indeksering. 

Når pistolen føres fra klarstilling til skydestilling, udnyttes den natur-
lige pegerefleks, som alle har med pegefinger og tommelfinger. På 
denne måde føres pistolen automatisk i målets retning, og sigtemid-
lerne flyttes op til øjnene.  
Skytten gør følgende: 
● Ser på målet og flytter synsfokus mod det område, skytten øn-

sker at ramme. 
● Peger mundingen mod målet. 
● Strækker armene aggressivt og styret, mens støttehånden vrides 

ind på plads til korrekt greb. 
● Begynder at optage det bløde aftræk, så snart mundingen peger 

på målet.  
● Stabiliserer pistolen og verificerer sigtet, når armene er naturligt 

strakte, og grebet er sluttet. Pistolen holdes i ro og korrekt sigte 
ses. 

● Det endelige aftræk gennemføres. 
 
Skytten skal lære at skyde tidligt – ikke hurtigt. Alle bevægelser er i 
den forbindelse spildtid, som bare skal overstås. Når skytten allere-
de fra starten lærer at økonomisere med sine bevægelser, så lærer 
skytten også at skynde sig til skud – i stedet for at skynde sig i 
skuddet. 
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Figur 317: Indeksering. 
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Figur 318: Fiskeri, forkert måde at indeksere på. 

 

 

Figur 319: Bowling, forkert måde af indeksere på. 
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3.6.2. Træk fra hylster. 

Træk fra hylster består af fire trin: 
● Greb på pistolen og udløsning af sikringer på hylsteret. 
● Frigørelse af pistolen fra hylsteret. 
● Hænderne mødes. 
● Indeksering.  
 
Det er vigtigt, at pistolhylsteret er placeret hensigtsmæssigt. Det 
anbefales, at; 
● En afsiddet soldat placerer hylsteret på siden, enten i Brokos-

bæltet eller i lårhylsteret. 
● Et besætningsmedlem placerer hylsteret på brystet ved opsiddet 

arbejde, og flytter pistolen ned på siden, når vedkommende sid-
der af. 

● Skytter, der ikke har anlagt beskyttelsesudrustning, placerer hyl-
steret på siden i buksebæltet, et løst bælte eller lårhylsteret. 

 
Uanset hvor hylsteret placeres, så er det de samme takter, som skal 
udføres. Det er bevægelserne med armene, som er lidt forskellige. 
 

3.6.2.1. Placering af hylsteret på siden. 

Når hylstret er placeret på siden, må det ikke sidde så højt, at skyt-
ten skal vride i kroppen for at skabe plads til at få pistolen fri fra hyl-
steret. Ligeledes må det ikke være placeret så langt nede, at pistol-
grebet vanskeligt kan nås. 
Som tommelfingerregel kan skytten regne med, at pistolgrebet skal 
være i samme højde som bæltet; se figur 320 og 321. 
Pistolen skal sidde på siden af hoften. Ikke lidt foran eller bagved på 
lænden, fordi det forhindrer skytten i at gennemføre sit træk korrekt. 
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Figur 320: Hylsteret placeret i Brokos-bæltet. 

I lårhylsteret skal skytten kunne nå ind under pistolen i hylsteret 

med sine fingere, når de er bukket 90o i forhold til hånden. Hylsteret 

skal sidde fast og ikke flytte sig. 

 

 

Figur 321: Lårhylsteret. 
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3.6.2.2. Placering af hylsteret på brystet. 

Hylsteret skal være vinklet, så skytten kan trække pistolen lige ud af 
hylsteret. Pistolen skal være i en passende højde, som sikrer, at 
pistolen ikke sidder i vejen for den primære opgaveløsning, f.eks. at 
køre bil. 
 

 

Figur 322: Hylsteret på brystet. 

3.6.2.3. Gennemførelse af trækket. 

Trin 1: Greb på pistolen og udløsning af sikringer. 
 
Skytten skal have hånden højt op på pistolgrebet fra start. Sikrin-
gerne på hylstret skal udløses med tommelfingeren ved først at 
skubbe SLS-sikringen (Self Locking System) frem og bagefter træk-
ke tilbage i ALS-sikringen (Automatic Locking System), samtidig 
med at grebet om pistolgrebet fuldendes; dermed frigøres pistolen 
fra hylstret. 
Tommelfingeren placeres på den bagerste halvdel af SLS-sikringen, 
mens øvrige fingre glider ned langs pistolgrebet. Der tages ikke 
greb om pistolen endnu.  
Støttehånden føres ind foran kroppen, til lige under det sted, hvor 
begge hænder skal mødes for fatte om pistolen som i lav klarstilling. 
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Figur 323: Trin 1 i trækket. 

SLS-sikringen trykkes ned og skubbes frem med tommelfingeren. 
Bevægelsen vil placere hånden naturligt på pistolen med tommel-
fingeren på ALS-sikringen. 
Uden at flytte hånden, skubbes ALS-sikringen bagud med tommel-
fingeren, og der tages greb om pistolen.  
 
Trin 2: Frigørelse af pistolen fra hylsteret.  
 
Når ALS-sikringen er skubbet bagud, trækker skytten pistolen lige 
op af hylsteret, til mundingen er fri af hylsteret. Her vendes mundin-
gen frem mod målet. 
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Figur 324: Trin 2 i trækket. 

Trin 3: Hænderne mødes. 
  
Skytten fører pistolen op til lav klarstilling, hvor støttehånden kom-
mer ind og fatter på referencepunktet som anvist i figur 303. 
 

 

Figur 325: Trin 3 i trækket. 
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Trin 4: Indeksering. 
 
Skytten indekserer pistolen som beskrevet i punkt 3.6.1. 
 

 

Figur 326: Trin 4 i trækket. 

Trækket kan med fordel indlæres taktopdelt, trin for trin, men bør 
tidligt i forløbet udføres i en flydende bevægelse. Bevægelsen sva-
rer til, at der sidder en snor, hvormed mundingen trækkes i retning 
af midten af målet.  
Skytten skal lære at føre pistolen den kortest mulige, og derved og-
så hurtigste, vej fra hylsteret op til klarstillingen. 

3.6.3. Hylstring af pistolen. 

Pistolen føres ned til hylsteret, og vinkles let fremad, så kanten af 
styrerammen går i indgreb med hylsteret. Herefter føres den ned i 
hylsteret med tommelfingeren på bagsiden af slæden, indtil der 
mærkes og høres en aktivering af ALS-sikringen. 
SLS-sikringens bøjle flyttes tilbage, henover bageste del af slæden, 
til det mærkes, at SLS-sikringen aktiveres. 
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Figur 327: Hylstring af pistolen. 

3.7. ENHÅNDSSKYDNING 

Skydestilling og greb opbygges på samme måde, uanset om man 
skyder med stærk eller svag hånd. 
 
Grebet med hånden: 
● Fuldt greb omkring pistolgrebet.  
● Så højt som muligt, så hånden kommer op tæt på kernelinjen. 
● Håndleddet skal være låst. 
● Hånden skal dække bagsiden og siden af pistolgrebet.  
● Grebet skal være fast, uden at være krampagtigt. 
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Figur 328: Enhåndsgreb. 

Skydestillingen er næsten som ved tohåndsfatning: 
● Front mod målet. 
● Træd let frem mod målet med det ben, som er på samme side 

som den hånd, der skydes med. Så samles vægten bagved pi-
stolen til rekyloptaget. 

● Hånden vinkles let, så den peger naturligt mod målet. Det gør 
det lettere at optage rekylen i albuen frem for i skulderen og at 
styre pistolen kan på plads. 
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Figur 329: Håndens vinkel. 

3.7.1. Skift mellem hænderne. 

Når der skal skiftes fra den ene hånd til den anden, er det vigtigt, at 
der skabes plads til den hånd, som der skal skydes med. 
Det gøres ved at løsne grebet let, så pistolen vinkler sig let i forhold 
til normalt. Vinklingen skaber plads til, at den anden hånd kan få fat 
højt på pistolgrebet og komme rigtig på plads fra starten. 
 

 

Figur 330: Skift mellem hænder. 
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3.8. SKYDNING EFTER BEVÆGELSE 

Når skytten skal indtage skydestilling efter bevægelse, gør skytten 
klar på vejen til og ind i stillingen. Klargøringen omfatter blandt an-
det valg af skydestilling og hvor den skal indtages. 
Skytten bremser sin bevægelse ved at tage luften ud af sine knæ og 
bremse bevægelsen med bøjede ben.  
 

 

Figur 331: Indtagelse af stilling fra bevægelse fremad. 

3.8.1. Skydning efter retningsskift. 

Skytten flytter den fod, som er nærmest målet, først, så foden får 
retning mod målet.  
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Herefter drejes kroppen ind mod målet med bøjede knæ, og bage-
ste fod flyttes frem. Skytten begynder at præsentere pistolen, så 
snart kroppen vendes i retning af målet. Derpå retter skytten sig op, 
samtidigt med at indekseringen afsluttes, og er nu på plads i skyde-
stillingen. 
 

 
 

Figur 332: Indtagelse af skydestilling mod højre. 
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Figur 333: Indtagelse af skydestilling mod venstre. 
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3.9. SKYDNING UNDER GANG 

Når skytten skal, eller forventer at skulle, skyde under gang, fører 
skytten pistolen i skydestilling og sigter med begge øjne åbne for at 
kunne orientere sig. 
Skytten skal forestille sig at gå på et 20 cm bredt bræt og bør derfor: 
● Være nede i knæene for bedre at kunne holde balancen. 
● Tage korte og afmålte skridt. 
● Rulle på fødderne for størst mulig kontakt med jorden. Der rulles 

fra hæl til tå for ikke at falde over ujævnheder i overfladen. 
● Tage beslutsomme skridt i et jævnt tempo. 
 

 

Figur 334: Skydning under gang. 

Balancen, tempoet og den rullende bevægelse gør det muligt at 
stabiliserede pistolen tilstrækkeligt til at afgive velrettet ild. 
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3.10. TILPASSEDE SKYDESTILLINGER 

Når skytten skal tilpasse sin skydestilling til dækninger, er det væ-
sentligt at tilstræbe at fastholde en trekant, set fra oven, dannet af 
arme og krop. Således vil håndfatning, placering af pistol foran ho-
vedet og gennemførelsen af aftrækket være så stabil som muligt. 
Alle skydestillinger, som tilpasses til forholdene, tager så vidt muligt 
udgangspunkt i stående skydestilling med tohåndsgreb. 
 

 

Figur 335: Trekanten, som skal fastholdes. 
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Figur 336: Stående skydestilling tilpasset et hushjørne. 

 

Figur 337: Stående skydestilling med enhåndsgreb tilpasset et hus-
hjørne. 
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Figur 338: Knælende skydestillinger. 

 

 

Figur 339: Liggende skydestillinger. 
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3.11. UDDANNELSE 

3.11.1. Prioritering og fokuspunkter til uddannelsen. 

De fem væsentligste punkter listet i prioriteret rækkefølge: 
● sikkerhedsadfærd 
● sigte og sigtebillede 
● aftræk 
● greb  
● skydestilling.  
 
Hold fokus på sigte og aftræk, da de to færdigheder har større ind-
flydelse på, om skytten kan ramme, end hvordan skytten griber fat 
om pistolen eller står i skydestillingen. 
Uddannelsen bygges op, så skytten først lærer at se et rigtigt sigte-
billede og herefter lærer at gennemføre et korrekt aftræk. 
Når skytten mestrer sigte og aftræk, kan greb og skydestilling opti-
meres. 

3.11.2. Gennemførelse af uddannelse. 

Instruktøren skal italesætte skyttens adfærd, så der fra start indlæ-
res en sikker og forsvarlig omgang med pistolen.  
Når nye emner introduceres, er det vigtigt at fremhæve de steder, 
hvor der er størst risiko for, at skytten kommer til at have en uhen-
sigtsmæssig opførsel og at overtræde sikkerheden.  
På den måde vil skytten lære at forholde sig kritisk til omgangen 
med pistolen og derved hæve sikkerhedsniveauet. 
Ånden i uddannelsen skal hele tiden være, at hvert skud skal ram-
me. Start hvert emne med at få præcisionen på plads. Herefter kan 
der arbejdes med at øge hastigheden. 

3.11.3. Opbygning fra skydeuddannelsen. 

Anvend samme loop, fra emne til emne, til at gennemføre uddan-
nelsen, så der hele tiden arbejdes ud fra de samme parametre: 
● sikkerhedsadfærd 
● præcision 
● rekylkontrol  
● hastighed.  
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Byg uddannelsen op, så der følges en rød tråd: 
● sikkerhedsadfærd 
● præcision (sigte, sigtebillede og aftræk) 
● rekylkontrol (greb, skydestilling og flere skud i rækkefølge) 
● indeksering  

● sikkerhedsadfærd 
● præcision  
● rekylkontrol 
● hastighed  

● træk fra hylster 
● sikkerhedsadfærd 
● præcision  
● rekylkontrol 
● hastighed  

● enhåndsskydning 
● sikkerhedsadfærd 
● præcision  
● rekylkontrol 
● hastighed  

● målskifte 
● sikkerhedsadfærd 
● præcision 
● rekylkontrol 
● hastighed  

● skydning efter bevægelse 
● sikkerhedsadfærd 
● præcision 
● rekylkontrol 
● hastighed.  

 
Med samme, faste tilgang til hvert nyt emne, vil skytten føle sig tryg 
og opbygge en rutine, som vil hæve læringen.  
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4. KAPITEL 

INDSKYDNING 

Inden pistolen udleveres til skytten, skal den være indskudt og juste-
ret. 
Som udgangspunkt er pistolen indskudt, så retnings- og træffepunkt 
er sammenfaldende på 25 m afstand. 
 
Formålet med indskydningen er at: 
● Få retningspunkt og træffepunkt til at være sammenfaldende på 

indskydningsafstanden. 
● Foretage kontrol af pistolens spredning. 

4.1. UDFØRELSE 

4.1.1. Indskydning. 

Indskydningen skal udføres af en dygtig og rutineret skytte. 
Indskydningen udføres på 25 m afstand. 
Der skydes fra stående skydestilling med tohåndsfatning og anlæg. 
Indskydningen foretages ved at skytten afgiver 2 serier af 5 skud 
mod et entydigt retningspunkt. 

4.1.2. Kontrol af spredning. 

Der kontrolleres, at de 10 skud ligger indenfor en cirkel med en di-
ameter på 15 cm. Hvis spredningen er større, skal pistolens spred-
ning kontrolleres af en anden skytte gennem afgivelse af 2 serier af 
5 skud. 
Pistolens spredning kan accepteres, når de 10 skud ligger indenfor 
en cirkel med diameter 15 cm. 
Hvis pistolen ikke overholder spredningskravet, skal pistolen og et 
billede af træfningen afleveres til våbenmekanikkeren. 

4.1.3. Justering. 

Sigtet justeres ud fra middeltræfpunktet. 
Der justeres først i højden og herefter i siden.  
Under justeringen skal sigtekornet flyttes hen at pege på, hvor mid-
deltræfpunktet er.  
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Højdejustering foregår ved at skifte kornet ud, så træfningen bliver 
så nøjagtig som muligt. 
 

 

Figur 401: Justerværktøjet. 

 

Figur 402: Sigtekornet skiftes. 

Når sigtekornet gøres lavere, hæves middeltræfpunktet. 
Når sigtekornet gøres højere, sænkes middeltræfpunktet. 
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Der er anskaffet to kornstørrelser af typen SIG X-Ray3 
Størrelse #6 er monteret som standard, når pistolen leveres fra fa-
brikken. 
Sigtekornenes dimensioner: 

X-ray3 forreste sigte 

Sigte Bredde (E) Højde (F) 

 

mm mm 

#6 3,85 5,88 

#8 3,85 5,60 

 
Sidejustering sker også ved brug af justerværktøjet. 
Når sigtekornet flyttes mod højre, flyttes træfpunktet til venstre. 
Når sigtekornet flyttes mod venstre, flyttes træfpunktet til højre. 
 
Hvis man flytter sigtekornet 0,5 mm, flyttes træffet 5 cm på 25 m 
afstand. 
Det kan være en hjælp at tegne en blyantstreg på henover sigtekor-
nets fod og slæden. Stregen bruges til at se, hvor meget sigtet ryk-
kes. En halv blyantsstreg svarer ca. til 5 cm. 
 
Når sigtet er justeret, så retnings- og træfpunktet er så tæt på sam-
menfaldende som muligt, markeres der på slæden, hvor kornet skal 
være. Markeringen gør det muligt for soldaten at kontrollere, at kor-
net vedbliver at være placeret, hvor pistolen er indskudt til. 
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5. KAPITEL 

SKYDNING OG IDEKATALOG TIL 
TRÆNINGSØVELSER 

Kapitlet indeholder kvalifikationsskydninger, uddannelseskrav og et 
idekatalog til uddannelse og skydning. 
Øvelser og skydninger er ikke fortløbende, men skal vælges efter 
behov i et samarbejde mellem den for uddannelsen ansvarlige chef, 
skydelæreren, faglæreren og instruktøren. Således inddækkes ud-
dannelsesbehovet for den enkelte skytte, og dennes behov for ud-
dannelse jævnfør læringsplan. 
 
Skytten skal uddannes til at anvende pistolen under kamp. 
Derfor skal der være fokus på, hvordan skytten ønskes at optræde i 
en kampsituation. Både i forhold til at skytten klargør sig selv og sin 
udrustning, men også i forhold til hvordan skyttens adfærd skal væ-
re i forbindelse med, at modstanderen nedkæmpes og den efterføl-
gende situationsorientering. 
Skydelæreren skal sikre sig, at skytten gennemfører den forbere-
dende skydeuddannelse og den nødvendige tørtræning, som dan-
ner grundlaget for de skydninger, som skal gennemføres.  

5.1. BEGREBER 

Gennemgang af anvendte forkortelser, skiver, m.v. 

5.1.1. Forkortelser. 

Skydestillinger: 
St. Stående 
St.e. Stående en hånd, stærk hånd 
St.e.s. Stående en hånd, svag hånd 
Kn. Knælende 
Lig. Liggende 
m.a. med anlæg 
 
 
 
 
 



  

HRN 101-320 502 2019-01 
  

Påklædning: 
KU Kampuniform med briller, høreværn, bælte, pistolhylster og 

magasintaske 
SKYT Skyttepåklædning jævnfør enhedens bestemmelser. Som 

minimum handsker, fragmentationsbriller, Hjelm og beskyt-
telsesvest. 

CBRN Som SKYT inkl. CBRN-maske og -handsker 

5.1.2. Skivemateriel. 

Der anvendes følgende skivetyper: 
● faldmål 
● 5E 
● 5G 
● papir. 
 
Faldmålets størrelse b10xh20cm, b15xh20cm og 25x25cm. 
Faldmålets størrelse beskriver det felt, som er synligt, og som skyt-
ten har mulighed for at ramme. 
 
For skive nr. 5G anvendes følgende træfzoner:  
Grøn side: Kropsmål = stor cirkel. 
Hvid side: Kropsmål = stor cirkel, hovedmål = ”nøglehul”. 
 
Papir anvendes som følgende træfzoner: 
A4 = Krops mål 
A5 = Krops mål 
A6 = Hovedmål placeret 10 cm over kropsmålet. Liggende på langs. 
 
Ved kvalifikationsskydningerne anvendes følgende pointfordeling på 
skive 5E. 
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Figur 501: Pointfordeling til kvalifikationsskydningen, sluttestniveau 
A. 

 

Figur 502: Pointfordeling til kvalifikationsskydningerne, K6 vagt-
skydning og sluttestniveau B. 
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5.1.3. Pointsystemer. 

De fire primære pointberegningssystemer er: 

 træfprocent 

 det traditionelle 

 Hit Factor. 

 Time Plus. 
 
Træfprocent. 
Træfprocent udregnes efter, hvor mange træf, der er i anvist træf-
område ud fra det antal skud, som er afgivet. 
Eksempler: 
9 træf i A1 ud af 10 skud = 90 % træf 
8 træf i A1 ud af 10 skud = 80 % træf 
4 træf i A2 ud af 5 skud = 80 % træf 
Hvis der indgår tid til afgivelse af skuddene, vil skud afgivet over 
tiden trække træf fra. 
Eksempel: 
9 træf i A ud af 10 skud, 2 skud afgivet efter tiden = 70 % træf. 
 
Det traditionelle pointberegningssystem. 
Pointskiven tæller jævnfør ringinddelingen. 
Udhuggede skiver (U1/3, U ½, U2/3) giver 1 point pr. træf. 
Ved skydning, hvor der anvendes to eller flere udhuggede figurer, 
gives der altid 5 point pr. truffet mål. 
Hvis der i en tidsbegrænset skydning – hvor skiverne ikke forsvinder 
ved skydetidens ophør – afgives skud for sent, fradrages lige så 
mange træffere blandt de bedste træffere, som der er afgivet skud 
efter skydetidens ophør. 
Ved gennemførelse af mærkeskydninger gælder særlige regler, se 
HRN 201-001 Skydereglement for håndskydevåben (SKH). 
 
Time Plus systemet. 
Pointberegning foretages ved at benytte ”rå” tid (benyt akustisk ti-
mer) + tillægstid for eventuelle fejl. 
Eksempel på tillægstider: 
Træf på skive 5E: A zoner +/-0, B +,5 sek., C +1 sek., D +1,5 sek. 
Forbiskud eller manglende træf i skive: + 3 sek. 
Træf i ”no-shoot”: + 5 sek. 
Procedurefejl: + 3 sek. (kan indlægges efter skydelærers/instruktørs 
anvisning for at give skytten en bedre taktisk forståelse eks. Mang-
lende brug af dækning). 
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Sammenlagte laveste tid vinder: 
Tidsstraffen kan reguleres afhængigt af, hvilket formål skydning skal 
tjene: 
● Fokus på præcision. Stort tidsforskel på træf og forbiskud osv. 
● Fokus på hastighed. Lille tidsforskel på træf i ønsket træfområde 

og forbiskud osv. 
 
Hit Factor systemet. 
Pointberegning foretages ved at dividere tiden brugt op i antal point 
opnået. 
Tid (benyt akustisk timer) 
Point: 
A-zone træf: 5 point 
C-zone: 3 point 
D-zone: 1 point 
Træf i No-shoot: - 10 point 
Ikke træf i målet: - 10 point 
Flest antal point pr. sek. Vinder. 
 
Tidsstraffen kan reguleres afhængigt af hvilket formål skydning skal 
tjene: 
● Fokus på præcision. Stort pointmæssigt forskel på træf og for-

biskud osv. 
● Fokus på hastighed. Lille pointmæssig forskel på træf i ønsket 

træfområde og forbiskud osv. 
 
Sørg for at gennemføre flere omgange, eller flere øvelser, sådan det 
er den stabile skytte som vinder, og ikke den, som har været bedst 
på den enkelte øvelse. 
 
Øvelser bør være komprimerede og præstations tiden bør ikke 
overskride 10 sek. for den gennemsnitlige skytte. 

5.2. KVALIFIKATIONSSKYDNINGER 

For at sikre at uddannelsesniveauet evalueres korrekt, skal skytten 
vurderes i omgangen med og betjeningen af pistolen, samt evnen til 
at træffe med pistolen. Det giver et helhedsbillede af skytten i for-
hold til sikkerhed. 
Skyttens våbenbetjening og sikkerhedsadfærd vurderes i forbindel-
ses med gennemførelse af skydningen. 
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5.2.1. K6 Vagtskydning. 

Skytten skal opnå:  
● 45 point ud af 60 point i skydningen. 
● 45 point ud af 50 point i våbenbetjeningen. 
 
Skydning 
Udgangsstilling: Stående med SLS-sikringen slået fra, fatning på 
pistolgrebet og tommelfingeren på ALS-sikringen. 

Afs. 
Meter 

Skyde-
stilling 

Antal 
skud 

Skydetid i 
sekunder 

Skive Bemærkninger 

5 
St. 

 

5 seri-
er af 3 
skud 

4 sek. pr. 3 
skud(serie) 

5E 
(A1) 

Udførelse: På signal trækkes 
pistolen, og der afgives 3 skud 
mod A1. 

5 St. 
5 seri-
er af 1 
skud 

3 sek. pr. 1 
skud(serie) 

5E 
(A0) 

Udførelse: På signal trækkes 
pistolen, og der afgives 1 skud 
mod A0. 

10 St. 
5 seri-
er af 2 
skud 

4 sek. pr. 2 
skud(serie) 

5E 
(A2) 

Udførelse: På signal trækkes 
pistolen, og der afgives 2 skud 
mod A2. 

Markering efter sidste skud. 
Point: 
A1 = 2 point, B/C = 1 point. A2/D = 0 point 
Ved skud efter tiden, fratrækkes hele serien fra A1 træf. 
Første gang der er skud over tid, tildeles skytten en advarsel, som 
følger ham igennem hele skydningen. 
 
Våbenbetjening 

Opgave Point 

1. Kom der en patron i kammeret ved ladning? 5 

2. Pegede skytten pistolen i ufarlig retning? 15 

3. Lagde skytten først fingeren på aftrækkeren, når pisto-
len pegede på målet, og beslutningen om at skyde var 
taget? 

10 

4. Når skytten ikke skulle skyde mere, blev fingeren så 
flyttet fra aftrækkeren og op langs styrerammen? 

10 

5. Kontrollerede skytten visuelt kammer og bundstykke-
hovedet for en patron ved afladning af pistolen? 

10 

5.2.2. Uddannelseskrav til Niveau A Basisuddannelse. 

Skytten skal opnå:  
● 70 point ud af 100 point i skydningen. 
● 82 point ud af 100 point i våbenbetjeningen. 
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Skydning 

Afs. 
Meter 

Skyde-
stilling 

Antal 
skud 

Skydetid i 
sekunder 

Skive Bemærkninger 

5 
St.e.s. 

 

5 
serier 
af 2 
skud 

4 sek. pr. 
2 

skud(serie) 

5E 

Udgangsstilling: Stående klar-
stilling. 
Udførelse: På signal afgives 
der 2 skud mod A1 med svag 
hånd. 

10 St.e. 

5 
serier 
af 2 
skud 

4 sek. pr. 
2 

skud(serie) 

Udgangsstilling: Stående klar-
stilling. 
Udførelse: På signal afgives 
der 2 skud mod A1 med stærk 
hånd. 

10 St. 

5 
serier 
af 3 
skud 

4 sek. pr. 
3 

skud(serie) 

Udgangsstilling: Stående klar-
stilling. 
Udførelse: På signal afgives 
der 3 skud mod A1. 

18 St. 

5 
serier 
af 2 
skud 

4 sek. pr. 
2 

skud(serie) 

Udgangsstilling: Stående klar-
stilling. 
Udførelse: På signal afgives 
der 2 skud mod A1. 

25 St. 

5 
serier 
af 1 
skud 

4 sek. pr. 
1 

skud(serie) 

Udgangsstilling: Stående klar-
stilling. 
Udførelse: På signal afgives 
der 1 skud mod A1. 

Markering efter sidste skud. 
Point: 
A1 = 2 point, B/C = 1 point. A2/D = 0 point. 
Ved skud efter tiden, fratrækkes hele serien fra A1 træf. 
Første gang, der er skud over tid, tildeles skytten en advarsel, som 
følger ham igennem hele skydningen. 
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Våbenbetjening 

Opgave Point 

Kommando:  
Fyld magasiner!  
Lad pistol og gør klar! 

 

1. Pegede skytten pistolen i ufarlig retning? 8 

2. Var aftræksfingeren strakt langs styrerammen? 8 

3. Kontrollere skytten om magasinet sad fast i magasin-
brønden? 

5 

4. Kom der en patron i kammeret? 7 

Gennemførelse af skud  

5. Lagde skytten først fingeren på aftrækkeren, når pistolen 
pegede på målet, og beslutningen om at skyde var ta-
get? 

8 

6. Når skytten ikke skulle skyde mere, blev fingeren så flyt-
tet fra aftrækkeren og op langs aftrækkeren? 

8 

Genladning af pistol  

7. Genladede skytten selvstændigt pistolen, så der ikke 
blev skudt tomt i forbindelse med skydningen? 

6 

8. Pegede pistolen i ufarlig retning under genladningen? 7 

9. Var aftræksfingeren strakt langs styrerammen ved gen-
ladningen? 

8 

10. Meldte skytten ”fejl” ved genladning? 2 

11. Knælende skytten ned i forbindelse med genladning? 2 

12. Meldte skytten ”klar” efter genladning? 2 

Kommando: 
Aflad pistol!  
Tøm magasiner! 

 

13. Pegede pistolen i ufarlig retning? 7 

14. Tog skytten magasinet ud først? 3 

15. Kom patronen ud af kammeret? 4 

16. Kontrollerede skytten visuelt kammer og bundstykke-
hovedet for en patron? 

7 

Kommando: 
Klar til kontrol! 

 

17. Pegede pistolen i ufarlig retning? 7 

18. Fastholdte skytten slæden i bageste stilling? 1 
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5.2.3. Uddannelseskrav til Niveau B. 

Skytten skal opnå:  
● 210 point ud af 280 point i skydningen. 
● 50 point ud af 50 point i våbenbetjeningen. 
 
Skydning 

Afs. 
Meter 

Skyde-
stilling 

Antal 
skud 

Skydetid i 
sekunder 

Skive Bemærkninger 

6 
Fri 

 

5 
serier 
af 5 
skud 

3 sek. pr. 
5 

skud(serie) 

5E 

Udgangsstilling: Stående klar-
stilling. 
Udførelse: På signal afgives 
der 2 skud mod A2 (Hofte), 2 
skud mod A1 (Bryst) og 1 skud 
mod A0 (Hoved). 

10 
 –  
6 

Fri 

5 
serier 
af 4 
skud 

6 sek. pr. 
4 skud 
(serie) 

Udgangsstilling: Pistol hylstret. 
SLS-sikring slået fra, kun ALS-
sikring. Ryggen til målet. 
Udførelse: På signal vending 
og pistolen trækkes. Der afgi-
ves 3 skud mod A2 (Hofte), 
bevægelse frem til 6 m. 1 skud 
mod A0 (hoved).  

18 
 –  
12  
–  
6 

Fri 

5 
serier 
af 7 
skud 

12 sek. pr. 
7 skud 
(serie) 

Udgangsstilling: Stående klar-
stilling. 
Udførelse: På signal afgives 
der 2 skud mod A1 (Bryst), 
bevægelse frem til 12 m., 2 
skud mod A1 (Bryst), bevæ-
gelse frem til 6 m., 2 skud mod 
A1 (Bryst) og 1 skud mod A0 
(Hoved). 

10 Fri 

5 
serier 
af 3 
skud 

4 sek. pr. 
3 skud 
(serie) 

Udgangsstilling: Pistol hylstret. 
Gevær i skydestilling med 
åben lås. 
Udførelse: På signal skiftes 
der fra lang til kort våben og 
afgives 2 skud mod A1 (Bryst) 
og 1 skud mod A0 (Hoved). 

6 Fri 

5 
serier 
af 9 
skud 

12 sek. pr. 
9 skud 
(serie) 

3 stk. 
5E 

Udgangsstilling: Pistol hylstret, 
ladt med mellem 4 og 7 patro-
ner. (Makker styrer antal) 
Hænder afslappet ned langs 
siden.  
Udførelse: På signal afgives 
der 3 skud mod A1 (Bryst) i 
alle skiver. Start med midterste 
mål. Genladning skal ske med 
åben slæde (som kritisk ma-
gasin skifte).  
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Markering efter hver del element og skiven plastres.  
Point: 
A0/A1/A2 = 2 point, B/C = 1 point, D = 0 point. 
Alle skud i hver serie skal afgives, for at skydningen tæller. 
Ved skud efter tiden, fratrækkes hele serien fra A1 træf. 
Første gang, der er skud over tid, tildeles skytten en advarsel, som 
følger ham igennem hele skydningen. 
 
Våbenbetjening 

Opgave Point 

1. Kom der en patron i kammeret ved ladning? 5 

2. Pegede pistolen i ufarlig retning? 15 

3. Lagde skytten først fingeren på aftrækkeren, når pisto-
len pegede på målet, og beslutningen om at skyde var 
taget? 

10 

4. Når skytten ikke skulle skyde mere, blev fingeren så 
flyttet fra aftrækkeren og op langs styrerammen? 

10 

5. Kontrollerede skytten visuelt kammer og bundstykke-
hovedet for en patron ved afladning af pistolen? 

10 

 

5.2.4. F.A.S.T. (Fundamentals, Accuracy & Speed Test)  

Skydningen gennemføres for at niveauinddele skytterne ved enhe-
den og sammensætte skydehold. 
 
Afstand: 7 m 
Mål: Hoved (højde 7,5 cm, bredde 12,5 cm), Krop (cirkel på ø20 cm) 
Udgangsstilling: Pistol hylstret (kun ALS-sikring) og ladt med 2 pa-
troner, front mod målet. 
Antal skud: 6 stk. 
Udførelse: Pistol ladt med to patroner. På signal afgiver skytten to 
skud mod hovedet, gennemfører et kritisk magasinskifte og afgiver 
fire skud mod kroppen. Alle skud skal ramme i målet, for at tælle. 
 
Niveauinddeling: 
Over 10,5 sek.: Novice 
Under 10,5 sek.: Intermediate 
Under 7,5 sek.: Advanced 
Under 5,5 sek.: Expert 
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5.2.5. Skyttemærkeskydning (SM). 

Skydningen gennemføres jf. bestemmelser i HRN 201-001 SKH. 
Pistolmærke, pointkrav: 
Tilfredsstillende resultat: 200 
Bronze: 215 
Sølv: 245 
Guld: 265 
Maks.: 300 
 
Skydning 

Skyd-
ning 

Afs. 
Meter 

Skyde-
stilling 

Antal 
skud 

Skydetid i 
sekunder 

Skive Bemærkninger 

SM1 25 St. 
 

3 
prøve 

10 

10 min 10 Udgangsstilling: Stå-
ende klarstilling. 
Udførelse: Der afgives 
10 skud på komman-
doen SKYD. 

SM2 25 Fri 2 
serier 
af 5 
skud 

12 sek. 
pr. serie 

15 c Udgangsstilling: Stå-
ende klarstilling. 
Udførelse: På signal 
afgives der 5 skud 
mod skive 15c. 
Gentages 2 gange. 

SM3 25 Fri 10 3 sek. pr. 
skud 

15 c Udgangsstilling: Stå-
ende klarstilling. 
Udførelse: På signal 
afgives der 1 skud 
mod skive 15c. 
Gentages 10 gange. 

SM 1:  Markering efter sidste prøveskud og sidste skud. 
SM 2:  Markering efter hver serie af fem skud. 
SM 3:  Duelskydning.  

Bør gennemføres med skiven fremme til afprøvning af sky-
destilling.  
På kommandoen SKYD forsvinder skiven i 7 sek. derefter 
frem i 3 sek. bort i 7 sek. osv.  

 Hvis en skytte afgiver mere end 1 skud, når skiven er 
fremme, fradrages pointværdien af bedste træf.  

 Markering efter sidste skud.  
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5.3. RETNINGSLINJER FOR TRÆF OG TIDSKRAV  

Skemaet nedenfor kan anvendes som rettesnor til at sammensætte 
skyttens uddannelse. 
Det giver skytten nogle uddannelsesmål med de enkelte elementer, 
så der kan arbejdes hen mod fastlagte delmål. 
 

Emne Mål Afstand 
i m 

Tid i sek. 

Enkeltskud fra klarstilling Skive 5E 
Zone A1 
(15x15 cm) 

5 0,9 

7 1 

10 1,5 

15 2 

20 2,5 

25 2,5 

Dobbeltskud fra klarstilling Skive 5E 
Zone A1 
(15x15 cm) 

5 1,2 

10 2 

15 2,5 

25 4 

Serieskydning, 6 skud fra klarstil-
ling 

Skive 5E 
Zone B 
Skive 5G 
Stor cirkel 
(30x30 cm) 

5 3 

7 4 

10 5 

12 6 

15 7 

Enkeltskud med træk fra hylster.  
Alle sikringsanordninger på hylste-
ret er slået til. 

Skive 5E 
Zone B 
(30x30 cm) 

5 1,2 

7 1,3 

10 1,8 

15 2 

25 3 

Dobbeltskud med træk fra hylster.  
Alle sikringsanordninger på hylste-
ret er slået til. 

Skive 5E 
Zone B 
(30x30 cm) 

5 1,5 

10 2,3 

15 3 

25 4,5 

Serieskydning, 6 skud med træk 
fra hylster. 
Alle sikringsanordninger på hylste-
ret er slået til. 

Skive 5E 
Zone B 
Skive 5G 
Stor cirkel 
(30x30 cm) 
 
 
 

5 4 

7 5 

10 6 

12 7 

15 8 
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Emne Mål Afstand 
i m 

Tid i sek. 

Magasinskifte 
2 skud – magasinskifte – 2 skud 
fra klarstilling. 

Skive 5E 
Zone A1 
(15x15 cm) 

10 6,5 

Målskifte 2-2-4-2-2 
2 skud mod mål 1, 2 skud mod 
mål 2, 4 skud mod mål 3, 2 skud 
mod mål 2, 2 skud mod mål 1. 

3 stk. Skive 
5E Zone A1 

10 10 

Fra bevægelse, skift af position. 
5 m fremløb og 2 skud. 
Udgangsstilling: Stående klarstil-
ling. 

Skive 5E 
Zone A1+B 
(30x30 cm) 

7 3 
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5.4. IDEKATALOG TIL SKYDEUDDANNELSEN 

Skyd-
ning  

Afstand 
meter 

Stil-
ling 

Antal 
skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

1 
 

Skyd
ning 
med 
an-
læg 

 
Sigte 

og 
Af-

træk 

5 Dob-
belt 

hånd 
støttet  

 
 

30  6 stk. 
Dots  

ca. 3x3 
cm. 

Udgangsstilling: Pistol hvilende på sandsække. 
Formål: At lære skytten præcision, rigtigt sigte, korrekt af-
træk og afslappethed under skydning. 
Udførelse: Der afgives 5 skud mod hver Dot, så der skal 
fattes rigtig sigte hver gang. 
Skytten afgiver 30 skud mod seks Dots, med hænderne 
støttet på sandsække, så skytten kun skal koncentrere sig 
om at få rigtigt sigte og gennemføre aftrækket korrekt.  
Forudsætninger: Skytten skal kunne demonstrere hvordan 
et rigtigt sigte ser ud, ved at tegne det, samt kunne tage 10 
aftræk i træk med et hylster oven på forreste sigte, uden at 
det falder af. Skytten skal have bestået sigteøvelse 3 og 
aftræksøvelse 3 jævnfør HRN 201-001 SKH. 
Tilfredsstillende resultat: Alle træf er samlet indenfor 2 cm 
radius omkring de sidste to Dots. 

2 
 

Præ-
cision 

 
Sigte 

og 

5 St. / 
St.e. / 
St.e.s. 

30  6 stk. 
Dots af 
4 pla-
ster 

 
Ca. 
2x2 

Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At lære skytten præcision, rigtigt sigte, korrekt af-
træk og afslappethed under skydning. 
Udførelse: Der afgives 5 skud mod hver Dot, så der skal 
fattes rigtigt sigte hver gang. 
Skytten skal indtage klarstilling mellem hvert skud og kon-
trollere nulpunktet (selvkontrol) før hvert skud. 
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Skyd-
ning  

Afstand 
meter 

Stil-
ling 

Antal 
skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

af-
træk 

cm. Forudsætninger: Skytten skal have bestået skydning nr. 1. 
Tilfredsstillende resultat: Alle træf er samlet indenfor 3 cm 
radius omkring de sidste to Dots. 

3 
 

Af-
træk 

 
Skarp 

og 
ekser
ser-
cer 

10 St. / 
St.e. / 
St.e.s. 

Min. 
16 

skud 
pr. 

STL. 

 5G 
 
 

Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At lære skytten at gennemføre aftræk. 
Øvelsen bruges til at afhjælpe fejl som at modstå rekylen 
(spænde op i skudafgangen) og undgå aftræksfejl. 
Udførelse: Magasinet fyldes med 2/3 skarp patron og 1/3 
eksercer patroner i vilkårlig rækkefølge. 
Skytten ved således ikke om der gennemføres et aftræk til 
en skarp eller til en eksercer patron, og bør derfor forvente 
et skarpt skud ved hvert aftræk. Når det er en eksercer pa-
tron, skal pistolen stå helt stille. Hvis skytten laver en fejl, vil 
det kunne ses med det samme, da forreste sigtestolpe vil 
flytte væk fra målet. 
Hvis skytten laver en fejl, skal pistolen aflades, og skytten 
skal gennemføre 10 perfekte tørtræningsaftræk med hylster 
oven på forreste sigtemiddel. 
Øvelsen virker kun, såfremt den gennemføres langsomt. Der 
skal arbejdes 100 % med præcision og 0 % med hastighed. 
Så snart der startes med at arbejde med hastighed, er det 
nemt at forveksle imødegåelse af rekylen med effektiv rekyl-
kontrol. Det kan få skytten til at tro, at noget udføres forkert, 
selvom det ikke er tilfældet. 
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Skyd-
ning  

Afstand 
meter 

Stil-
ling 

Antal 
skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

Forudsætninger: Skytten skal kunne tage 10 aftræk i træk 
med et hylster oven på forreste sigte, uden at det falder af. 
Tilfredsstillende resultat: 16 skud afgivet i træk, uden at 
skytten skal lave tørtræningsøvelser, og 12 træf i lille cirkel 
på hvid side. 

4 
 

Af-
træks 
øvel-

se 

25 St. Min. 
10 

skud 
 
 

 25x25 
cm. 

Swivel 
mål 

Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At lære skytten at gennemføre aftræk.  
Øvelsen kan bruges til at afhjælpe aftræksfejl og til at syn-
liggøre hvilke fejl, skytten laver. 
Udførelse: Pistolen lades med en patron og magasinet ud-
tages. Skytten afgiver et skud mod målet og gennemfører et 
aftræk efterfølgende uden at der afgives skud. Skytten skal 
holde synsfokus på rigtig sigte under gennemførelsen af alle 
aftræk. 
Forudsætninger: Skytten skal kunne tage 10 aftræk i træk 
med et hylster oven på forreste sigte, uden at det falder af. 
Tilfredsstillende resultat: 
10 træf i målet. Skytten skal kunne gennemføre andet af-
træk uden at forreste sigtestolpe bevæger sig. 

5 
 

Præ-
cision 

5 
 

10 
 

15 

St. / 
St.e. / 
St.e.s. 

Mini-
mum 

5 
skud 
pr. 

 5E 
 
 

(A3 
papir) 

Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At lære skytten at gennemføre aftrækket korrekt og 
på at kunne fokusere synsskarphed på sigtet afhængig af 
afstanden. Det vil sige at få sigtemidlerne til at stå rigtigt i 
forhold til afstanden og krav om nøjagtighed i sigtet. På den 
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Skyd-
ning  

Afstand 
meter 

Stil-
ling 

Antal 
skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

 
20 
 

25 
 
 

af-
stand 

 
 

 
Malede 
cirkler 
på ski-

ven 

måde opnås bedst mulig samling af skuddene. 
Udførelse: Skytten afgiver 5 skud, 1 skud ad gangen fra 
klarstilling. Skytten skal opnå tilfredsstillende resultat på 
kortest afstand først, herefter næste afstand osv. 
Forudsætninger: Skytten skal kunne gennemføre et korrekt 
aftræk. 
Tilfredsstillende resultat: Stående, to hænder; alle træf i 
serien samlet indenfor samme diameter i cm, som afstanden 
i m ganget med 1,5. (Eksempel Afstand 5m = ø7,5cm, af-
stand 20m = ø30cm) 
Stående, en hånd; alle træf i serien samlet indenfor samme 
diameter i cm, som afstanden i m ganget 2. 
Stående, svag hånd; alle træf i serien samlet indenfor sam-
me diameter i cm, som afstanden i m ganget 2,5. 

6 
 

Præ-
cision 

25 St. 30 
 
6 

serier 
af 5 
skud 

 15 c Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At lære skytten præcisionsskydning. Herunder kun-
ne koordinere aftræksteknik og rigtigt sigte. 
Udførelse: Pistolen lades med 5 patroner, skytten afgiver 
skuddene, genlader pistolen med 5 patroner hvorefter der 
gennemføres markering. Der afgives 4 serier af 5 skud før 
kontrollen på 2 serier af 5 skud gennemføres. 
Skuddene afgives med midten af 10’eren som retnings-
punkt. 
Forudsætninger: Skytten skal have bestået skydning nr. 5. 
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Skyd-
ning  

Afstand 
meter 

Stil-
ling 

Antal 
skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

Tilfredsstillende resultat: Samlingen af de 2 sidste serier 
(10 skud) skal ligge inden for point cirkel 8’eren. 
Hvis skytten ikke er i stand til at opfylde kravet m.h.t. spred-
ningen, skal der foretages fornyet indlæring i skydeinstrukti-
on og skydning nr. 2 til 4 gentages. 

7 
 

Indek
dekse

se-
ring 

7 
 

10 
 

15 
 
 

St. / 
St.e. / 
St.e.s. 

 1,1  
 

1,3 
 

1,8 
sek. 

5E 
Zone 
A1 

Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At lære skytten at indeksere pistolen aggressivt og 
styret. Skytten skal lære at optage det bløde aftræk til kon-
taktpunktet, imens pistolen føres i skydestillingen. Herfra 
skal skytten hurtigt og effektivt stabilisere pistolen og verifi-
cere sit sigtebillede. 
Udførelse: På første bip indekserer skytten pistolen og op-
når kontakt med målet, sigtet og aftrækkeren. På andet bip 
påbegynder skytten sit endelige aftræk. 
Skytten starter med at have god tid. + 1 sek. i forhold til den 
tid, som er angivet for afstanden. Herfra ændres tiden grad-
vis til skytten kan afgive sit skud under den anviste tid. 
Forudsætninger: Skytten kan gennemføre sit aftræk kon-
trolleret. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten kan afgive alle skud på 
den angivne tid og opnå træf med 8 ud af 10 skud i zone A1 
på skive 5E. 
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Skyd-
ning  

Afstand 
meter 

Stil-
ling 

Antal 
skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

8 
 

Præ-
sen-
tation 

af 
pisto-
len 

7 
 
 

10 
 
 

15 
 
 

St. / 
St.e. / 
St.e.s. 

 1 
(1,2) 

 
1,5 

(1,8) 
 

2 
(2,1) 
sek. 

5E 
Zone 
A1 

Udgangsstilling: Stående klarstilling. Eller stående, pistol 
hylstret 
Formål: At lære skytten at indeksere pistolen. 
Udførelse: Skytten står i klarstilling. På signal indekserer 
skytten pistolen og opnår træf i A1 inden skydetiden ophø-
rer. Start med +1 sek. og arbejd derefter tiden ned. 
Afslut med at skytten får tre gennemførelser uden stop bip. 
Skytten får en ide om, hvor hurtig der kan opnås træf. Gen-
nemføres både som indeksering fra klar stilling og som træk 
fra hylster. 
Forudsætninger: Som skydning 7. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten skal opnå 80 % træf i 
zone A1 indenfor tiden. 

9 
 

Klar-
gør 
af-

træk-
keren 

7 St. 2 pr. 
serie 

 
30 

Split tid 
0,6 
sek. 

5E 
 

Zone 
A1 

Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At lære skytten at gennemføre aftræk ved flere 
skudserier. 
Udførelse: På kommando KONTAKT indtager skytten sky-
destillingen, optager det bløde aftræk til kontaktpunktet og 
finretter sit sigte. På bippet afgiver skytten første skud, nul-
stiller aftrækkermekanismen og finder kontaktpunktet igen. 
På andet bip afgiver skytten andet skud.  
Der startes med at skytten har 1,5 sek. til rådighed. Herfra 
arbejdes der ned til splittid på 0,6 sek. 
Forudsætninger: Skytten har lært at indeksere pistolen. 
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Skyd-
ning  

Afstand 
meter 

Stil-
ling 

Antal 
skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

Tilfredsstillende resultat: Skytten kan opnå 80 % træf i A1 
indenfor den angivne splittid. 

10 
 

Klar-
gør 
af-

træk-
keren 

2 

7 St. 2 pr. 
serie 

 
50 

1,5 
sek. pr. 

serie 

5E 
 

Zone 
A1+B 

 

Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At lære skytten korrekt aftrækskontrol. Herunder 
kunne optage det bløde aftræk hurtigt, gennemføre det en-
delige aftræk, nulstille aftrækkermekanismen hurtigt og gen-
nemføre de samme faser ens mellem første og andet skud. 
Udførelse: På signal fører skytten pistolen frem i skydestil-
ling, imens det bløde aftræk optages, og synsfokus flyttes 
ned på sigtet. Når pistolen er i skydestilling (armene næsten 
strakte) afgives første skud. 
I rekylhoppet nulstilles aftrækkermekanismen, imens skytten 
med svag hånd styrer pistolen imod midten af målet. Andet 
skud afgives så snart, sigtet ses mod midten af målet igen.  
Aftrækkeren nulstilles igen i rekylhoppet, så pistolen er klar 
til skud ved eftersigtet. Svag hånd styrer pistolen tilbage på 
målet, så der fattes sigte på målet og virkningen (træffet) af 
de to skud kan erkendes.  
Skydningen øves med hele skydeholdet på en gang. Solda-
terne kontrolleres en ad gangen, når instruktøren vurderer, 
at de kan bestå skydningen. 
Forudsætninger: Skytten skal kunne samle 5 træf ud af 5 
mulige indenfor diameter 15 cm på 10 m afstand. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten skal kunne afgive første 
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Skyd-
ning  

Afstand 
meter 

Stil-
ling 

Antal 
skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

skud på under 1,1 sek. og afgive andet skud med en splittid 
på under 0,5 sek. 80 % træf indenfor zone A1 + B. 

11 
 

”Tæl-
ling” 

5 St. Mini-
mum 
ma-

gasin 
pr. 
ni-

veau. 
 

 5e  Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At forbedre skudkadencen med tilfredsstillende 
præcision. 
Skydningen øver skytten i at følge sigtet, ved at finde de 
rette visuelle referencer, rekylkontrol og aftrækskontrol. 
Det er vigtigt at lære at læse sigtet og følge sigtet i rekylen, 
så skytten kan afgive næste skud, så snart sigtet er på må-
let. Det betyder, at aftrækket gennemføres, så snart sigte-
stolpen er på målet uden at vente på rigtigt sigte, eller at 
sigtet står stille midt på målet. Når skydningen gennemføres 
i fuld hastighed, vil sigtestolpen hele tiden bevæge sig, og 
ikke komme i ro før øvelsen afsluttes.  
Udførelse: Gennemføres med en makker, som tæller for 
skytten 1001-1002- osv. Skytten følger rytmen og falder ind 
ved at afgive skud på xx1-xx2-osv. Gentages med 1000, 
100, 10 og 1 tabellen. Det er vigtigt at makker holder rytmen 
ved hver tabel, og skytten er loyal overfor eget niveau. 
Forudsætninger: Skytten have gennemført skydning 10. 
Tilfredsstillende resultat: Har erkendt eget skudkadance 
med 100 % træf indenfor cirkel på 20 cm.  
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Skyd-
ning  

Afstand 
meter 

Stil-
ling 

Antal 
skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

12 
 

”Stri-
ber” 

5 St. 10 pr 
serie. 

 5E 
(hvid 
side) 

Figur 7 
+ 9 

Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: Forbedre skudkadencen med tilfredsstillende præ-
cision. Øve at følge sigtet, opnå rigtige visuelle referencer, 
rekylkontrol og aftrækskontrol. Visualisere aftræks- og rekyl-
optagsproblemer for skytten.  
Udførelse: Skytten afgiver 10 skud i eget tempo mod figur 
nr. 7 (lodret stribe). Tempoet skal presses så højt op som 
muligt. Tempoet skal presses så meget, at skytten begynder 
at ramme ved siden af striben. Derpå sænkes tempoet, til 
skytten kan holde alle træf i striben. Det gentages et antal 
gange. 
Skytten afgiver 10 skud i eget tempo mod figur nr. 9. som 
ovenstående. Denne gang er der fokus på at modstå reky-
len. Kan også gennemføres på tælling. 
Forudsætninger: Skydning 11. 
Tilfredsstillende resultat: 100 % træf i figuren pr. serie.  
Og alle skud afgivet indenfor tid. 

13 
 

”Bill 
Drill” 

5 
 
 
 
 
 
 

St. 6 pr. 
serie 

 
 

3 pr. 
serie 
uden 
træk 
4 pr. 
serie 
med 

5E/G 
A1+B/s
tor cir-

kel 
(30x30 

cm) 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. Hænderne af-
slappet langs siderne. Eller stående klarstilling. 
Formål: At forbedre skudkadencen med tilfredsstillende 
præcision. Øver skytten i at følge sigtet, opnå de rigtige vi-
suelle referencer, rekylkontrol og aftrækskontrol. 
Det er vigtigt at lære at læse sigtet og følge sigtet i rekylen, 
så skytten kan afgive næste skud, så snart sigtet er på må-
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Skyd-
ning  

Afstand 
meter 

Stil-
ling 

Antal 
skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

15 

træk 
 

5 pr. 
serie 
uden 
træk 
6 pr. 
serie 
med 
træk 

 
7 pr. 
serie 
uden 
træk 
8 pr. 
serie 
med 
træk 

 
 
 
 
 

let. Det betyder, at aftrækket gennemføres, så snart sigte-
stolpen er på målet uden at vente på rigtigt sigte eller at sig-
tet står stille midt på målet. Når skydningen gennemføres i 
fuld hastighed, vil sigtestolpen hele tiden bevæge sig, og 
ikke komme i ro før øvelsen afsluttes.  
Udførelse: På signal præsenterer skytten pistolen og afgi-
ver 6 skud som træffer i A, så hurtigt som muligt. Herefter 
gennemfører skytten situations orientering og hylstre pisto-
len. 
Skydningen trænes, på alle afstande, ved at gennemføre 6 
skud i eget tempo, herefter med skydetid pr. serie + 3 sek., 
skydetid + 2 sek., skydetid + 1, skydetid + 0,5 sek., skydetid 
jf. program og til sidst en gennemførelse så hurtigt som mu-
ligt med en skytte ad gangen. 
Forudsætninger: Skytten have gennemført skydning 10. 
Tilfredsstillende resultat: 100 % træf i A-zone pr. serie.  
Og alle skud afgivet indenfor tid. 
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Skyd-
ning  

Afstand 
meter 

Stil-
ling 

Antal 
skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

14 
 

NSR 
”Non 
stan-
dard 
reak-
tion” 

10 
 

St. 30  25x25 
cm 
som 

Swivel 
mål 

 
 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. Hænderne af-
slappet langs siderne. 
Formål: At udvikle samme hastighed i træk af våbnet og 
gennemføre en ikke standardreaktion og skudafgivelse. 
Udførelse: På signal trækkes pistolen, og målet nedkæm-
pes så hurtigt som muligt. Herefter gennemfører skytten 
situations orientering og hylstrer pistolen. 
Målet indstilles til at være fremme indtil det er truffet med 
imellem 1 og 5 træf pr. gang det vises. Antallet af træf æn-
dres imellem hver visning. 
Forudsætninger: Skytten kunne lave 100 % træf i en ”Bill 
Drill” på 10 m afstand indenfor 6 sek.  
Tilfredsstillende resultat: 90 % træf. 

15 
 

”Py-
rami-
den” 

5 
 
 
 

10 
 
 
 

15 
 
 

St. 15 pr. 
af-

stand 

3 sek. 
pr. 3 
skud 

 
4 sek. 
pr. 3 
skud 

 
5 sek. 
pr. 3 
skud 

5e 
(A4 

papir) 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. Hænderne af-
slappet langs siderne. 
Formål: At udvikle samme hastighed i træk af våbnet på alle 
afstande, samt udvikle følelsen af nøjagtighed i sigtningen 
og fokus på sigtet på forskellige afstande. 
Udførelse: På signal trækkes pistolen og der afgives 3 
skud, som rammer så hurtigt som muligt. Gentages 5 gange 
på alle afstande. 
Kan gennemføres med start fra 5 m og med start fra 25 m. 
Forudsætninger: Skytten skal kunne trække pistolen og 
afgive første skud på under 2 sek. og holde splittider imel-



  

HRN 101-320                               525                                      2019-01 
  

Skyd-
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skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

 
20 
 
 
 

25 

 
7 sek. 
pr. 3 
skud 

 
9 sek. 
pr. 3 
skud 

lem opfølgningsskud på under 0,5 sek. på 5 m afstand og 
opnå 100 % træf i A1 zone. 
Tilfredsstillende resultat: 3 (100 %) træf i A1-zone pr. se-
rie på afstandene 5-10 m, alle skud afgivet inden for tiden 
pr. afstand. 
3 (100 %) træf i A1+B-zone pr. serie på afstandene 15-25 m, 
alle skud afgivet inden for tiden pr. afstand. 
 

16 
 
 

”½ & 
½” 

20 
 

10 
 

5 

St. 10 
 

10 
 

10 

20 
 

10 
 

5 

5E 
Zone 

A1 + B 

Udgangsstilling: Stående, klarstilling. 
Formål: At kontrollere skyttens evne til at tilpasse skudka-
dence i forhold til afstand og målets størrelse. 
Udførelse: På signal afgiver skytten 10 skud fra stående 
klarstilling mod skive 5E indenfor tiden til rådighed. Skydnin-
gen starter på 20 m og efter 10 skud halveres afstanden og 
tiden til rådighed. 
Forudsætninger: Skytten skal kunne opnå 100 % træf i 
serie skydning, 6 skud fra klarstilling på 10 m afstand inden-
for 5 sek. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten skal opnå 21 træf i A1 
og 100 % træf i zone A1+B. 

17 
 

Skift 
af 

7 St.e. / 
St.e.s. 

   Udgangsstilling: Stående, høj klarstilling. 
Formål: At lære skytten at skifte fra stående med enhånds-
fatning med stærk hånd til svag hånd. 
Udførelse: Skytten afgiver 1 skud med stærk hånd, skifter til 
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hånd svag hånd afgiver 1 skud, skifter tilbage til stærk hånd osv. 
Forudsætninger: Skytten har indøvet håndskiftet og kan 
ramme indenfor radius 1 cm af dots på 2x2 cm med både 
stærk og svag hånd. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten udfører håndskiftet fly-
dende og skaber plads til den hånd, som skal overtage gre-
bet på pistolen. 

18 
 

”4-4-
4” 

5 
 

10 

St.e. / 
St.e.s 

12 pr. 
serie 

8  
 

10 sek. 
pr. se-

rie 
 

5E Udgangsstilling: stående, høj klarstilling. 
Formålet med skydningen er at lære skytten at lade sigtet 
diktere skudkadencen, herunder hvordan stillingen påvirker 
skud kadencen. 
Udførelse: På signal afgiver skytten hurtigst muligt 4 skud 
med tohåndsfatning, 4 skud med stærk hånd og 4 skud med 
svag hånd. 
Forudsætninger: Skytten har indøvet skift af hånd. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten opnår 11 træf ud af 12 
mulige på 10 sek. på 10 m afstand. 

19 
 

Mål- 
skifte 

5 
 
 
 

St. / 
St.e. 

4 pr. 
serie 

 4 x A6 
papir 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. 
Formål: At lære skytten at lave målskifte, hvor synsfokus 
flyttes først, herefter pistolen (sigtet) hen på målet. 
Desuden kontrolleres det, at skytten står aggressivt med 
godt rekyloptag i skydestillingen. 
Udførelse: På signal afgiver skytten 1 skud mod hvert mål i 
valgfri rækkefølge.  
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ling 
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skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

De 4 stykker A6 papir er placeret i en firkant med minimum 
50 cm imellem centrum af hver af A6 papirerne. 
Tilfredsstillende resultat: 80 % træf i A6 papiret. 

20 
 

Mål- 
skifte 

5 
 
 
 

15 

St. / 
St.e. 

15 pr. 
serie 

15 sek. 
pr. se-

rie 
 

20 sek. 
pr. se-

rie 
 

St.e.  
+ 5 
sek. 

3x5E 
(A5 

papir) 
 

25x25 
cm. 

Swivel 
mål 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. 
Formål: At lære skytten at lave målskifte, hvor synsfokus 
flyttes først, herefter pistolen (sigtet) hen på målet.  
Desuden kontrolleres det at skytten står aggressivt med 
godt rekyl optag i skydestillingen. 
Udførelse: På signal afgiver skytten 1 skud mod hvert mål, 
frem og tilbage indtil der er afgivet 15 skud.  
Jo større afstand mellem mål jo bedre, minimum 1,5 m. 
Tilfredsstillende resultat: 15 træf i A pr. serie. Alle skud 
afgivet indenfor tiden. 

21 
 

”2x2x
2” 

5 
 

10 

St. 6 pr. 
serie 

8 sek. 
pr. se-

rie 

3x5E 
(A5 

papir) 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. 
Formål: At lære skytten at lave målskifte. 
Udførelse: På kommando trækker skytten pistolen og afgi-
ver 2 skud mod hvert mål. 
Tilfredsstillende resultat: 6 træf i A1 pr. serie. Alle skud 
indenfor tiden. 
 
 
 
 

   

Minimum 1,5 m 
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22 
 

”1 til 
5” 

7 St. 15 pr 
serie 

14 sek. 
pr. se-

rie 

3x5E 
(A5 

papir) 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. 
Formål: At lære skytten at lave målskifte, samt øve skyttens 
evne til at holde fokus og ikke blive for maskinel i sin tanke-
gang. Det øves for at undgå at skytten udvikler dårlige vaner 
så som eks. kun at skyde 2 skud mod hvert mål, i stedet for 
det antal, som er nødvendig for at nedkæmpe målet. 
Udførelse: På kommando trækker skytten pistolen og afgi-
ver 1 skud mod mål (M) 1, 2 skud mod M 2, 3 skud mod M 
3, 4 skud mod M 2 og 5 skud mod M 1. 
Tilfredsstillende resultat: 6 træf i A1på M 1 og 2, 3 træf i 
A1 på M 3. Alle skud indenfor tiden. 
 

23 
 

Mål- 
skifte 

7 St. 12 pr 
serie 

13 sek. 
pr. se-

rie 

3x5E 
 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. 
Formål: At lære skytten at lave målskifte, herunder at æn-
dre på ildtempoet efter målets størrelse. 
Udførelse: På kommando trækker skytten pistolen og afgi-
ver 3 skud mod A2 på M2 og 1 skud mod hovedet (A0) på 
M2. herefter afgives der 3 skud mod A2 og 1 skud mod ho-
vedet (A0) på M1 og M3 i valgfri rækkefølge. 
Tilfredsstillende resultat: 8 træf i kroppen (A-zone) og 3 
træf i hovedet. Alle skud indenfor tiden. 
 
 
 

   

Mål 1  Mål 3  Mål 2 
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24 
 

Ind-
tagel-
se fra 
bevæ
væ-

gelse 

7 St.  3 sek. 5E 
 

zone 
A1 

Udgangsstilling: Stående, høj klarstilling. 
Formål: At lære skytten, hvordan stående skydestilling ind-
tages fra bevægelse. 
Udførelse: Skytten står på 12 m afstand med pistolen i klar-
stilling. På signal bevæger skytten sig frem til 7 m linjen og 
indtager stående skydestilling og afgiver et skud. 
Start med at gøre det fra gang. Herefter sættes tempoet lidt 
op, for til sidst at gøre det på tid. 
Kan gennemføres med træk og/eller dobbelt skud. 
Forudsætninger: Skytten kan bestå kvalificeringsskydning 
til Niveau A. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten kan indtage stående 
skydestilling efter 5 m bevægelse og opnå 80 % træf inden-
for tiden. 

25 
 

Ind-
tagel-
se fra 
bevæ
væ-

gelse 

10 St.  5 sek. 5E 
 

zone 
A1 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. 
Formål: At lære skytten, hvordan stående skydestilling ind-
tages fra bevægelse. 
Udførelse: Skytten står på 20 m afstand. På signal trækker 
skytten pistolen, bevæger sig frem til 10 m linjen og indtager 
stående skydestilling og afgiver to skud. 
Start med at gøre det fra gang. Herefter sættes tempoet lidt 
op, for til sidst at gøre det på tid. 
Kan gennemføres med træk og/eller dobbelt skud. 
Forudsætninger: Skytten kan bestå kvalificeringsskydning 

 

Skydelinje 

Start 
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til Niveau A. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten kan indtage stående 
stilling efter 10 m bevægelse og opnå 80 % træf indenfor 
tiden. 

26 
 

”Zig-
zag” 

20 - 5 St. 
Efter 

bevæ-
væ-

gelse 

  25x25 
cm 

Swivel 
mål 

Udgangsstilling: Valgfri klarstilling. 
Formål: At lære skytten at komme blødt ind i stillingen efter 
bevægelse. 
Udførelse: Skytten bevæger sig frem i en zig-zag bevægel-
se mellem opstillede kegler. For hver gang skytten skifter 
side, skal der stoppes og opnås 2 træf i målet. 
Instruktøren kan ændre antal træf og antal mål til hvert stop.  
Forudsætninger: Skydning 24. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten skal opnå 70 % træf. 

27 
 

”Jor-
den 

rundt” 

10 St. 50 3,5 
sek. pr. 

skud 
 

5E 
(A5 

papir) 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. Hænderne af-
slappet langs siderne. Skiftevis med front, side og ryg mod 
målet. 
Formål: At udvikle samme hastighed i træk af våbnet, ind-
tagelse af skydestilling i forskellige retninger, samt hurtigt 
første gangs træf. 
Udførelse: Start med front til, på signal trækkes pistolen, og 
der afgives 1 skud så hurtigt som muligt.  
Vend venstre side til målet, på signal se målet, drej rundt, så 
der er front imod målet, imens pistolen trækkes, og der afgi-
ves 1 skud så hurtigt som muligt.  
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Vend ryggen til målet, på signal se målet, drej venstre rundt, 
så der er front imod målet, imens pistolen trækkes, og der 
afgives 1 skud så hurtigt som muligt.  
Vend ryggen til målet, på signal, se målet, drej højre rundt, 
så der er front imod målet, imens pistolen trækkes, og der 
afgives 1 skud så hurtigt som muligt. 
Arbejd hele vejen rundt, så stillingen bliver indtaget med 
start front til målet, venstre side mod målet, ryggen til målet 
venstre rundt, ryggen til målet højre rundt, højre side til osv. 
Forudsætninger: Skytten skal kunne trække pistolen og 
afgive første skud på 2 sek. på 5 m afstand og opnå 100 % 
træf i zone A1. 
Skytten skal have gennemført tørtræning i at indtage skyde-
stillingen med siden til og ryggen til målet både højre og 
venstre rundt. 
Tilfredsstillende resultat: 
40 Træf (80 %) i zone A1, 80 % af skuddene afgivet inden 
for tiden. 

28 
 

”Jor-
den 

rundt 
2” 

10 St. 50 3,5 
sek. pr. 

skud 
 

5E 
(A5 

papir) 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. Hænderne af-
slappet langs siderne. Skiftevis med front, side og ryg mod 
målet 
Formål: At udvikle samme hastighed i træk af våbnet, ind-
tagelse af skydestilling i forskellige retninger, hurtigt første 
gangs træf og opfølgningsskud. 
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Udførelse: 
Som skydning nr. 24. Der afgives bare 2 skud hver gang. 
Forudsætninger: Som ved skydning 24. 
Tilfredsstillende resultat: 40 Træf (80 %) i zone A1, 80 % 
af skuddene afgivet inden for tiden. 

29 
 

Reak-
tion 

10 St. / 
St.e. / 
St.e.s. 

45  15x15 
cm. 

Swivel 
mål 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. 
Formål: At lære skytten ikke at blive for maskinel i sin tan-
kegang, og derfor kun eks. kan skyde 2 skud mod hvert mål, 
i stedet for det antal, som er nødvendigt for at nedkæmpe 
målet. 
Udførelse: Målet præsenteres for skytten, som bekæmper 
målet indtil det ændrer karakter. Hver gang skiven præsen-
teres for skytten skal den have mellem 1 og 5 træf for at 
ændre karakter. Det er vigtigt at der er stor variation i antal-
let af træf mellem hver gang, så skytten ikke lærer sig en 
rytme, men derimod lærer at se virkningen af sine skud. 
Tilfredsstillende resultat: At skudkadencen mellem hvert 
skud er forholdsvis ens, når skytten nedkæmper målet, uan-
set hvor mange gange målet skal rammes. 

30 
 

Reak-
tion 

25 Kn. 30  25x25 
cm. 

Swivel 
mål 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. 
Formål: At lære skytten at indtage knælende skydestilling 
og nedkæmpe mål fra denne. 
Udførelse: Målet præsenteres for skytten, som bekæmper 
målet fra knælende skydestilling, indtil det ændrer karakter. 
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Hver gang skiven præsenteres, skal den have mellem 1 til 5 
træf for at ændre karakter. Det er vigtigt at der er stor varia-
tion i antallet af træf mellem hver gang, så skytten ikke lærer 
sig en rytme. Men så skytten derimod lærer at se virkningen 
af sine skud. 
Tilfredsstillende resultat: At kadencen mellem hvert skud 
er forholdsvis ens, når skytten nedkæmper målet, uanset 
hvor mange gange målet skal rammes. 

31 
 

Reak-
tion 

30 Lig. 30  25x25 
cm. 

Swivel 
mål 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret. 
Formål: At lære skytten at indtage liggende skydestilling og 
nedkæmpe mål fra denne. 
Udførelse: Målet præsenteres for skytten, som bekæmper 
målet fra liggende skydestilling, indtil det ændrer karakter. 
Hver gang skiven præsenteres for skytten, skal den have 1 
træf for at ændre karakter. 
Tilfredsstillende resultat: At skytten opnår træf i målet i 
senest tredje skud, hver gang det præsenteres. 

32 
 

Præ-
cision 

25 
 

30 
 

35 
 

40 

St. 30  5e 
 
 

(A4 + 
A3 

papir) 

Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At lære skytten at gennemføre aftrækket korrekt og 
at kunne fokusere synsskarphed på sigtet afhængig af af-
standen som i skydning nr. 2. 
Udførelse: Skytten afgiver 5 skud, 1 skud ad gangen fra 
klarstilling. Skytten skal opnå tilfredsstillende resultat på 
kortest afstand først, herefter næste afstand osv. 
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45 
 

50 

Tilfredsstillende resultat: 
80 % træf i stor A1-zone på 25 m. 
80 % træf i stor A1+B-zone på 30 m. 
60 % træf i stor A1+B-zone på 35 m. 
80 % træf i stor A1+B+D-zone på 40 m. 
70 % træf i stor A1+B+D-zone på 45 m. 
60 % træf i skiven på 50 m. 

33 
 

Af-
hælp
ning 
af fejl 

10 St. / 
st.e. 

4 pr. 
serie 

 5E 
(A5 

papir) 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret og ladt med 1 
eksercerpatron pr. 4 skarpe patroner i vilkårlig rækkefølge i 
hele magasinet. 
Formål: At lære skytten at afhjælpe fejl ved brug af simpel 
fejlprocedure ”Tryk - Træk”, så hurtig som muligt. 
Udførelse: På kommando trækker skytten pistolen og afgi-
ver 4 skud mod målet hurtigst muligt. 
Skydningen trænes et antal gange blindt (tørtræning), heref-
ter gennemføres 10 gentagelse i eget tempo med start sig-
nal. Herefter gennemføres der 5 gentagelser pr tids interval, 
11, 10, 9, 8 sek. pr. serie. Til sidst 5 gentagelser med 7 sek. 
pr serie. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten udfører simpel fejlproce-
dure korrekt, hurtigt og effektivt.  
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34 
 

Ma-
gasin
-skifte 

10 St. / 
st.e. 

2 pr. 
serie 

7 sek. 
pr. se-

rie 

5E 
(A5 

papir) 

Udgangsstilling: Stående, pistol hylstret, ladt med 1 patron. 
Formål: At lære skytten at skifte magasin hurtigt. 
Udførelse: På kommando trækker skytten pistolen og afgi-
ver 2 skud mod målet hurtigst muligt, hvor der laves en gen-
ladning med åben slæde imellem de 2 skud. Herefter gen-
nemfører skytten situationsorientering og hylstrer pistolen. 
Skydningen tørtrænes et antal gange, herefter gennemføres 
10 gentagelser i eget tempo med startsignal. Herefter gen-
nemføres der 5 gentagelser pr. tidsinterval, 11, 10, 9, 8 sek. 
pr. serie. Til sidst 5 gentagelser med 7 sek. pr. serie. 
Tilfredsstillende resultat: 80 % træf i A1+B. 80 % af skud-
dene afgivet indenfor tiden til rådighed. Skytten udfører ha-
stigt magasinskifte korrekt, hurtigt og effektivt. 

35 
 

Vå-
ben-
betje-
tje-
ning 

10 Fri 20  5E Udgangsstilling: Stående, pistol hylstret. 
Formål: At rutinere skytten i våbenbetjening med henblik på 
at vælge den rette procedure til at bringe pistolen i funkti-
onsduelig stand igen. 
Udførelse: Skytten har fyldt 2 magasiner med i alt 20 patro-
ner og 5 eksercerpatroner i vilkårlig rækkefølge. 
På signal afgiver skytten de 20 skud hurtigst muligt, og af-
hjælper fejl, som de opstår undervejs. 
Forudsætninger: Skytten har tørtrænet fejlprocedurer for 
simpel fejl og hastigt magasin skifte. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten orienterer sig og vælger 
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rigtig procedurer for at afhjælpe fejlen hurtigt og effektivt. 
100 % træf i A1+B zone. 

36 
 

Dæk-
ning 

10 
 
 
 
 
 

St. / 
kn. 

 
 
 
 
 
 

 5E Udgangsstilling: Stående, høj klarstilling. 
Formål: At lære skytten at skyde fra tilpassede stillinger 
med udnyttelse af størst mulig dækning. 
Udførelse: Skytten står bagved kulissen. På signal læner 
skytten sig ud og afgiver 2 skud. Flytter sig til den anden 
siden af kulissen og læner sig ud og afgiver 2 skud. 
Forudsætninger: Skytten kender til sikkerhed vedr. afspær-
ringsfri skydebaner, hvor mundingen på våbnet skal være 
forbi kulissen. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten udnytter dækningen 
bedst muligt og opnår 90 % træf i A1 zonen. 

37 
 

Skift 
hånd 

7 St.e. / 
St. 
e.s. 

10 pr. 
serie 

 
 

15 pr. 
serie 

5E 
(A5) 

Udgangsstilling: Stående, pistolen hylstret og hænderne 
mod kulissen. Indenfor kulissens ramme afmærkes et områ-
de, som skytten skal holde sig indenfor. 
Formål: At lære skytten enhåndsskydning fra tilpassede 
stillinger, hvor kroppen er i dækning. 
Udførelse: På kommando afgiver skytten 1 skud med stærk 
hånd omkring kulissen, skifter til svag hånd og afgiver 1 
skud omkring kulissen, skifter tilbage til stærk hånd, dette 
gentages indtil der er afgivet 5 skud med stærk og svag 
hånd. 
Skytten må ikke skyde med fødderne placeret udenfor det 
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afmærkede område. 
Forudsætninger: Skytten kender til sikkerhed vedr. afspær-
ringsfri skydebaner, hvor mundingen på våbnet skal være 
forbi kulissen. 
Tilfredsstillende resultat: 10 træf i A og inden for tiden. 

38 
 

Skift 
vå-
ben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 St. 3 stk. 
5,56 
3 stk. 

9 

7 2 x 5E Udgangsstilling: Stående klarstilling med gevær og pisto-
len hylstret. Begge våben er ladt med 3 skud og et nyt ma-
gasin er klar i de respektive føringsmidler. 
Formål: At lære skytten at skifte fra gevær til pistolen, samt 
at foretage magasinskifte på begge våben. Herudover øves 
mål skifte og balancen imellem hastighed og præcision. 
Udførelse: 
På signal afgives der 3 skud med gevær, derpå skiftes til 
pistolen, fordi geværet er tomt eller har fejl. Der afgives 3 
skud med pistolen, herefter knæles ned og gennemføres 
taktisk magasinskifte på pistolen, og slutteligt på geværet. 
Tid til rådighed: Der øves fra 14 sek. ned til 7 sek. 
Tilfredsstillende resultat: 3 træf i A1på begge mål, mini-
mum 1 geværskud og 1 pistolskud i hver skive. Alle skud 
afgivet indenfor til rådig tid, samt korrekt procedure ved tak-
tisk magasinskifte på begge våben.  
Magasinskifte foretages udenfor tid. 
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Skyd-
ning  
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Stil-
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skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

39 
 

Gang 
 

15-5 Gå-
ende, 
lige 
på 
 
 

 7 sek. 5E 
 

Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At lære skytten at skyde under gang. 
Udførelse: På kommandoen GÅ begynder skytten at gå lige 
frem, på kommando/signal afgiver skytten 6 skud pr. gen-
nemførelse. 
Skydningen gennemføres både gående væk fra målet og 
imod målet. 
Tilfredsstillende resultat: 90 % træf i A1 + B. 
 

40 
 

Gang 
 
 
 

20-5 Gå-
ende, 
skråt 

 
 

3 4 5E 
 

Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At øve skydning under skråt gående bevægelse. 
Udførelse: På kommandoen GÅ begynder skytten at gå 
frem mod målet, på kommando/signal (afstand ca. 13 m) 
afgiver skytten 3 skud mod kroppen. 
Skydning gennemføres både skråt fra højre og venstre.  
Tilfredsstillende resultat: 3 træf indenfor A1 + B. Alle 3 
skud afgivet indenfor til rådig tid. 
 
 

41 
 

Mål 
skifte 
gang 

20 - 5 Gå-
ende 

3 4  Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At øve målskifte under bevægelse. 
Udførelse: På kommando GÅ begynder skytten at gå frem 
mod målet, på kommando/signal (afstand ca. 13 m) afgiver 
skytten 2 skud mod A2 og 1 skud mod A1. 
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Skyd-
ning  

Afstand 
meter 

Stil-
ling 

Antal 
skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

Skydning gennemføres både skråt fra højre og venstre.  
Tilfredsstillende resultat: 1 træf i A2 og 1 træf i A1. Alle 3 
skud afgivet indenfor til rådig tid. 

42 
 

Zig-
zag 

gang 

15 - 5 Gå-
ende 

 
 
 

  25x25 
cm 

Swivel 
mål 

Udgangsstilling: Valgfri klarstilling. 
Formål: At øve skydning under bevægelse. 
Udførelse: Skytten bevæger sig frem i en zig-zag bevægel-
se mellem opstillede kegler. For hver gang skytten skifter 
side, skal der opnås 1 træf i målet. 
Forudsætninger: Skydning 24. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten skal opnå træf 70 %. 
 
 

42 
 

Zig-
zag 

gang 
2 

15 - 5 Gå-
ende 

  2 stk. 
25x25 

cm 
Swivel 

mål 

Udgangsstilling: Valgfri klarstilling. 
Formål: At øve skydning under bevægelse. 
Udførelse: Skytten bevæger sig frem i en zig-zag bevægel-
se mellem opstillede kegler. For hver gang skytten skifter 
side, skal der opnås træf i 2 mål under bevægelse. 
Forudsætninger: Skydning 24. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten skal opnå træf 70 %. 
 
 
 
 
 



  

HRN 101-320                               540                                      2019-01 
  

Skyd-
ning  

Afstand 
meter 

Stil-
ling 

Antal 
skud 

Skyde 
tid 

Mål Bemærkninger 

43 
 

Gang 
 

10 – 5 
 
 
 
 
 
 

Gå-
ende  

8 pr. 
gen-
nemf. 

 
 
 
 

15 sek. 
pr. 

gen-
nemf. 

2x5e Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At øve skydning under i fremadgående, sidevers og 
baglæns bevægelser. 
Udførelse: På signal begynder skytten at gå i anvist retning 
og afgiver 2 skud mod kropsmål på hver strækning imellem 
hjørner. Skydningen øves begge veje rundt, samt hvor fir-
kanten sættes op som en rude med et hjørne pegende mod 
målene. Hver side på firkanten er 4-5 m lange. 
Forudsætninger: Skytten skal kunne lave 4 træf i A1 ud af 
4 mulige under gang fremad og baglæns på afstand imellem 
5 og 10 m indenfor 4 sek. pr. 2 skud. 
Tilfredsstillende resultat: 6 træf indenfor A1+B, alle skud 
afgivet indenfor tiden til rådighed. 
 
 

44 
 

Gang 
 
 
 
 
 
 

20-5 Gå-
ende, 
lige 
på 

6 10 (9) 2 x 5e Udgangsstilling: Stående klarstilling med gevær og pistol i 
hylster. 
Formål: At øve skift fra gevær til pistol. Lave målskifte og 
følge op på sine skudafgivelser under gang. 
Udførelse: På kommando GÅ begynder skytten at gå lige 
frem, på kommando SKUD skydes der 3 skud med gevær 
(to krop, et hoved), skift våben, nyt mål, 3 skud med pistolen 
(to krop, et hoved), afdæk begge mål. 
Tid til rådighed: Der øves fra 15 sek. ned til 9 sek. 
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Mål Bemærkninger 

Tilfredsstillende resultat: 3 træf indenfor krops mål (A4 
papir) og 2 træf I hoved mål (A5 papir). Alle skud afgivet 
indenfor tid til rådighed. 

45 
 

Lig-
gen-
de 

25 Lig. 3 pr. 
serie 

8 sek. 
pr. se-

rie 

5E Udgangsstilling: Stående klarstilling. 
Formål: At lære skytten at indtage liggende skydestilling og 
opnå træf derfra. 
Udførelse: På signal indtager skytten liggende skydestilling 
og afgiver 3 skud. 
Forudsætninger: Skytten skal have indøvet liggende sky-
destilling. 
Tilfredsstillende resultat: Skytten opnår 2 træf i A1+B zo-
ne. 

46 
 

Skift 
mel-
lem 
sky-
de-
stil-

linger 
 
 

10 St. / 
Kn. / 
Lig. 

9 pr. 
serie 

15 sek. 
pr. se-

rie 

5e Udgangsstilling: Stående med pistol hylstret. 
Formål: At øve skift mellem skydestillinger og skifte imellem 
hastighed på skudafgivelsen i forhold til målstørrelsen. 
Udførelse: På signal afgiver skytten 2 skud mod A1 og 1 
skud mod A0 fra stående, skifter til knælende og afgiver 2 
skud mod A1 og 1 skud mod A0, skifter til liggende og afgi-
ver 2 skud mod A1 og 1 skud mod A0. 
Forudsætninger: Skytten skal kunne opnå 90 % træf i A1 
fra knælende skydestilling på 15 m. og 90 % træf i A0 fra 
valgfri skydestilling på 10 m. 
Tilfredsstillende resultat: 5 træf i A1 og 3 træf i A0. Alle 
skud afgivet indenfor tiden. 
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47 
 
 
 
 

25 Fri 9 35 3 x 5E 
Fra 

venstre 
5E som 

fast 
mål, 5E 
i duel-

mål, 5E 
som 
fast 
mål 

Udgangsstilling: Stående med pistol hylstret, ladt med 3 
patroner og et magasin med 6 patroner i udrustningen.  
Udførelse: Ved skydningens begyndelse står 5E i duelan-
læg fremme. På kommando SKYD drejes alle skiver bort i 7 
sek., herefter kommer alle skiver frem, midterste skive er 
fremme i 3 sek, herefter væk i 7 sek. o.s.v. Skiven vises i alt 
3 gange, og skytten afgiver et skud mod målet hver gang. 
De øvrige 6 skud fordeles mod de to faste mål med 3 skud 
mod hvert mål. Skytten genlader på eget initiativ. 
Pointberegning: A1; 5, B+C; 3 og A2+D; 1. 
Tilfredsstillende resultat: 30 point ud fra 45 mulige. 

48 
 
 

5 
 

10 
 

15 

St. / 
St.e. / 
St.e.s. 

 3 pr. 
visning 

3x swi-
vel 

targets 
med en 

skyd 
side og 

en 
skyd 
ikke 
side. 

 

Udgangsstilling: Stående med pistol hylstret. 
Formål: At øve skytten i at erkende, om modstanderen er 
bevæbnet eller ej. 
Udførelse: Målene præsenteres 10 gange for skytten med 1 
eller flere mål ad gangen, hver gang minimum 1 skyd-ikke-
mål. Ved skyd-mål afgiver skytten så mange skud som mu-
ligt. 
Skytten skal som minimum opnå 1 træf i mål ved visning. 
Tilfredsstillende resultat: 90 % af alle skud afgivet, skal 
være A-zone træf. Skyd-ikke-mål må ikke være truf-
fet/beskudt. 
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5.5. FEJLFINDING 

Coaching gennemføres som beskrevet i HRN 111-001 SKH. 
 
Instruktøren skal vægte skyttens aftrækskontrol, fordi de største og 
fleste fejl, som skytten laver, findes her. 
Det er først ved serieskydning, at skyttens skydestilling og hans 
greb på pistolen vil komme til at have indflydelse på træfningen. 
Fejl i sigtebilledet vil først komme til udtryk ved skydning på lange 
afstande, men som regel igennem dårlig aftrækskontrol. 
 
Tre af de mest almindelige fejl er, at skytten: 
● Klemmer for hårdt med aftrækshånden – det gør aftrækket 

krampagtigt. 
● Gennemfører aftrækket i en lang bevægelse – det skubber til 

pistolen. 
● Rykker i aftrækket, fordi nu er sigtet på målet, og så skal der 

skydes. 
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TILLÆG A 

DATA, BESKRIVELSE, FUNKTIONE-
RING, ADSKILLELSE, SAMLING OG 

VEDLIGEHOLDELSE 

A.1. DATA OG BESKRIVELSE 

SIG SAUER 9 mm P320 X-Carry er en stålramme-pistol med poly-
mer grebsskal. Pistolen har en modulær grebsskal og udtagelig af-
trækkermekanisme. 
 
P320 kan ændres fra en Full Size pistol til en Sub Compact pistol 
ved at udskifte slæden. Piben kan også udskiftes til en anden kali-
ber og pibelængde. 
 
P320 har et kort, glat aftræk med en kort og klar nulstilling af af-
trækkermekanismen. 
Magasinudløseren er vendbar, hvilket gør pistol fuldt ambidekstral – 
kan betjenes på samme måde med både højre og venstre hånd. 
Pistolen har ingen eksterne sikringsmekanismer. 
P320 har fem interne mekaniske sikringer: 

 Takedown Safety Lever – forhindrer, at pistolen kan adskilles 
med magasin isat. 

 Striker Safety – slagbolten er mekanisk blokeret, så den kun kan 
ramme fænghætten på patronen, når aftrækkeren påvirkes. 

 Takedown Lever – frigør forbindelsen mellem aftrækker og slag-
bolt, når man har drejet samlebolten. Slæden skal fastholdes i 
bageste stilling, når den samles, for at få forbindelsen til at gå i 
indgreb igen. 

 Disconnector – frakobler aftrækkeren fra forbindelsesstykket, når 
slæden ikke er fremme i låst position. Et aftræk vil ikke kunne 
udløse slagbolten. 

 Secondary Striker Notch – griber slagbolten, hvis pistolen skulle 
få et slag og det primære hak i slagarmen fejler. 
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A.1.1. Data for pistol P320. 

● Kaliber: 9 x 19 mm Parabellum 
● Vægt uden magasin: 703 gram 
● Længde: 18,8 cm 
● Løbslængde: 9,9 cm 
● Riffelgange: 6 
● Pibens stigning: 1:10 
● Magasinkapacitet: 21 patroner 
● Fyldt magasin, vægt: 365 gram 

A.1.2. Navnelære. 

Dele og betjeningsgreb: 
 

 
 

1. Sigtestolpe (korn), forreste sigte 6. Rail 
2. Slæde  7. Aftrækker 
3. Samlebolt (Takedown Lever) 8. Aftrækkerbøjle 
4. Dobbeltsidet fremløbsstop 9. Magasinudløser 
5. Kærv, bageste sigte 10. Beaver Tail 

Figur A1: Navnelære. 
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Hoveddele: 
 

 
 
1. Slæde 
2. Pibe 
3. Rekyl- og frembringerfjeder 
4. Styreramme med aftrækkermekanisme 
5. Magasin 

Figur A2: Pistolens hoveddele. 
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Dele i slæden: 
 

 
 
1. Udtrækkerstang (Extractor Spring Pin) 
2. Udtrækker (Extractor) 
3. Bagplade (Rear Slide Cap)  
4. Slagbolt (Striker Assembly) 

Figur A3: Dele i slæden. 
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Dele i styreramme og aftrækkermekanisme: 
 

 
 
1. Styreramme (Grip Module) 
2. Aftrækkermekanisme 
3. Samlebolt (Takedown Lever) 

Figur A4: Styreramme og aftrækkermekanisme. 

A.1.3. Tilbehør. 

Følgende tilbehør udleveres til pistol P320: 
● magasiner (tre stk.) 
● hylstersæt (listes i tillæg D). 
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A.2. FUNKTIONERING 

Funktionering omfatter bevægelser, indgreb, låsninger, aktioner og 
reaktioner, som sker i pistolen, fra det øjeblik aftrækkeren påvirkes, 
til slæden atter er gledet frem, har lukket, låst, og aftrækkeren slip-
pes. 
Udgangspunktet er, at pistolen er ladt. 

A.2.1. Funktioneringsforløb. 

Funktionering opdeles i følgende: 

 aftræk og antænding 

 oplåsning 

 udtræk 

 udkast 

 fødning 

 kamring 

 ladning 

 låsning. 

A.2.1.1. Aftræk og antænding. 

Et tryk på aftrækkeren vil udløse slagbolten. Slagbolten rammer 
fænghætten, som antænder drivladningen i patronen. Den bræn-
dende drivladning ændrer form til gas, som udvider sig og dermed 
øger trykket. Det øgede tryk får hylsteret til at sætte sig i kamret og 
driver projektilet ud igennem piben. Slæden og piben forbliver låst 
indtil projektilet forlader mundingen af piben. 

A.2.1.2. Oplåsning. 

Gastrykket får slæden og piben til at bevæge sig bagud. 
Når slæden og piben bevæger sig bagud, vil piben låse sig op og 
stoppe bevægelsen bagud før slæden. 

A.2.1.3. Udtræk og udkast. 

Udtrækkeren trækker det tomme hylster ud af kammeret i piben, når 
piben standser, og slæden fortsætter bevægelsen bagud. 
Hylsteret rammer udkasteren, når det er kommet fri af kammeret. 
Det medfører, at hylsteret kastes ud af udkasteråbningen i slædens 
bevægelse bagud. 

A.2.1.4. Fødning. 

Når slæden standser bevægelsen bagud, vil rekylfjederen skubbe 
slæden fremad. Når slæden bevæger sig fremad, vil bunden af 
bundstykkehovedet ramme top-kanten af den øverste patron i ma-
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gasinet og skubbe patronen frem, ud af magasinlæberne og centre-
re patronen med føderampen på piben. 

A.2.1.5. Kamring. 

Når patronen er centeret og fri af magasinlæberne, vil magasinfje-
deren presse patronen op mod føderampen.  
Slæden centrerer patronen og skubber den ind på plads i kamme-
ret. 

A.2.1.6. Ladning og låsning. 

Samtidigt vil slagbolten blive grebet af slagarmen, som vil holde 
slagbolten delvis spændt. Mens slæden går helt frem, vil piben blive 
presset op af samlebolten og låse i udkasthullet.  

A.2.2. De mekaniske sikringers funktionering. 

A.2.2.1. Takedown Safety Lever. 

 

 

Figur A5 Takedown Safety Lever forhindrer, at samlebolten drejes, 
når magasinet er isat. 

Funktionen forhindrer skytten i at kunne dreje samlebolten, når der 
er isat magasin. 
Takedown Safety Lever, ses med rød, er i indgreb med samlebolten 
i punkt B (figur A5) og med fronten af magasinet i punkt A. Det for-
hindrer stangen i at bevæge sig, når magasinet er isat. 
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Figur A6: Takedown Safety Lever spærrer for isætning af magasi-
net, når samlebolten er drejet . 

Når magasinet er udtaget, og slæden fastholdt i bageste stilling. Så 
kan Takedown Safety Lever (rød) bevæges bagud, når samlebolten 
drejes. 
Bevægelsen bagud sker, når samlebolten drejes, og stangen går ud 
af hak, se hvid pil på figur A6. 
 
Når denne bevægelse sker, vil slagarmen blive presset ned, som 
gør at slagbolten ikke kan påvirkes i forbindelse med adskillelse og 
samling. Figur A7 viser slagbolt og slagarm i indgreb, når slæden er 
lukket og lås og pistolen er klar til skud. Slagarmen ses med rød på 
figur A7 og A8. 

 

 

Figur A7: Slagarm og slagbolt i indgreb.  
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Figur A8: Takedown Safety Lever skubber slagarm ud af indgreb. 

 
 

Figur A9: Slagarm ude af indgreb. 

Stangen påvirker slagbolten (se figur A9) ved at trykke slagbolten 
(rød) ned ved hvid pil. 
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A.2.2.2. Striker Safety. 

Slagbolten blokeres mekanisk, så den ikke kan ramme fænghætten 
på patronen. 
 

 

Figur A10: Striker Safety ses med rødt på slagbolten. 

Når aftrækkeren påvirkes bagud, vil forbindelsesstangen (gul på 
figur A11) bevæge sig fremad, hvor den vil påvirke blokeringen (C 
på figur A11) gennem vippearmen (A og B på figur A11).  
Vippearmen vipper op, så blokeringen flytter sig, og det vil være 
muligt for slagbolten at gå helt frem og slå fænghætten an. 
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Figur A11: Hvordan Striker Safety fungerer. 

A.2.2.3. Disconnector. 

Disconnectoren er en del af aftrækkermekanismen. Disconnectoren 
bevæger sig frit i mekanismen og hviler på aftrækkerbolten. 
Når slæden er fremme i normal låst position, vil disconnectoren (1 
på figur A12) være i hullet i slæden (2 på figur A12).  
Hvis slæden er lidt ude af låst tilstand, vil disconnectoren blive 
skubbet lidt ned og skubbe slagarmen ud af indgreb. Så vil slagbol-
ten ikke kunne udløses af slagarmen. 
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Figur A12: Disconnector. 

 

Figur A13: Slæden ude af ”batteri”, ude af lås. Disconnectoren er 
trykket ned og har afbrydt forbindelsen til slagarmen. 

A.2.2.4. Secondary Striker Notch. 

På slagarmen er der et ekstra hak til at gribe slagbolten, hvis det 
primære skulle fejle på grund af slag eller anden mishandling. 
Slagarmens ses med rød på figur A14 og de to hak til at gribe slag-
bolten ses markeret med 1 og 2. 
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Figur A14: Slagarmen. 

A.3. ADSKILLELSE OG SAMLING 

Skytten skal have tilstrækkeligt kendskab til pistolen til at kunne ad-
skille og samle det sikkert og hurtigt. 
Adskillelse og samling af våben og magasin er derfor en væsentlig 
færdighed inden for våbenbetjening. 

A.3.1. Opbevaring på våbenkammer. 

Pistolen opbevares på våbenkammeret med vital våbendel udtaget. 
Hvis pistolen ikke kan opbevares samlet under dobbelt lås, skal en-
ten piben eller aftrækkermekanismen opbevares i et våbenskab for 
sig. 
Det er vigtigt, at skytten ikke samler pistolen uden alle dele. 
Hvis piben tages ud og låses i våbenskab, må slæden ikke forsøges 
monteret på styrerammen sammen med frembringerfjederen. 
 
Når pistolen opbevares på våbenkammer eller skal på depot i læn-
gere tid, skal piben være lettere indsmurt i olie, både indvendigt og 
udvendigt. 
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A.3.2. Adskillelse og samling i hoveddele. 

Før håndtering, betjening, adskillelse og vedligeholdelse af pistolen 
skal soldaten efterse pistolen (se pkt. 2.1.1.). 

A.3.2.1. Adskillelse i hoveddele. 

● Udløs og fjern magasinet. 
● Tag et ladegreb og fasthold slæden i bageste stilling ved hjælp 

af fremløbsstoppet. 
 

 

Figur A15: Udtagning af magasin og låsning af slæde i bageste stil-
ling. 

● Drej samlebolten med uret, indtil det stopper. Samlebolten bør 
pege mod kl. 7. 
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● Fat omkring slæden og hold kontrol med den, mens fremløbs-
stoppet påvirkes, og slæden kan tages af styrerammen i en 
fremad gående bevægelse. 

 

 

Figur A16: Slæden tages af. 

● Udtag rekyl- og frembringerfjeder ved at presse den frem og løfte 
den væk fra piben. 

● Udtag piben fra slæden. 
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Figur A17: Udtagning af rekyl- og frembringerfjeder og pibe. 

A.3.2.2. Samling af hoveddele. 

● Isæt piben i slæden. 
● Isæt rekyl- og frembringerfjeder. 
’ 

 

Figur A18: Isætning af pibe, rekyl- og frembringerfjeder. 
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● Sæt slæden på styrerammen og i indgreb med det forreste leje. 
Tryk disconnectoren ned og træk slæden helt tilbage og fasthold 
den i bageste stilling med fremløbsstoppet 

 

 

Figur A19: Slæden sættes på. 

● Drej samlebolten mod uret til det standser 
● Udløs slæden på fremløbsstoppet 
 

 

Figur A20: Samlebolten drejes, og slæden udløses. 
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ADVARSEL! 

A.3.3. Yderligere adskillelse og samling. 

Slæden, styreramme med aftrækkermekanisme og magasinet kan 
skilles yderligere ad.  
Det sker kun efter behov. Delene skal dog altid skilles ad, vaskes i 
fersk vand og tørres, når de har været brugt i saltvand. 

A.3.3.1. Yderlige adskillelse af slæden. 

● Udtrækkerstangen trykkes ind og bagpladen tages af. 
 

 

Figur A21: Bagpladen tages af. 

● Slagbolten tages ud. 

Slæden skal låses i bageste stilling, før samlebolten drejes. 
Hvis det ikke gøres, vil aftrækket ikke kunne udløse et skud, 

og magasinet ikke kunne isættes pistolen. 

Hvis det alligevel sker, skal slæden trækkes tilbage, 
låses i bageste stilling og udløses ved hjælp af  

fremløbsstoppet. På den måde nulstilles aftrækker-
mekanismen, og magasinet kan isættes.  
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● Udtrækkerstangen tages ud. 
● Udtrækkeren tages ud. 
 

 

Figur A22: Yderlig adskillelse af slæden. 

A.3.3.2. Samling af slæden. 

● Udtrækkeren sættes i. 
● Udtrækkerstangen sættes i. Vær opmærksom på at vende den 

med udfræsningen fremad og ind mod midten af slæden. Hvis 
den vendes forkert, vil udtrækkeren falde ud og hvis den ikke er 
drejet rigtig, vil bagpladen ikke kunne trykkes på plads. 

 

 

Figur A23: Hvordan udtrækkerstangen skal vende. 
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● Slagbolten sættes i. 
● Bagpladen skubbes på plads i sporet. Udtrækkerstangen trykkes 

ind, så bagpladen kan komme helt på plads og i lås med ud-
trækkerstangen. 

A.3.3.3. Yderligere adskillelse af styreramme med aftrækker-
mekanisme. 

● Samlebolten tages ud ved at trække i den og rotere den ud. 
● Der trykkes frem og opad på aftrækkeren samt fremad på den 

sorte metal flade bag på styrerammen. Så kan aftrækkermeka-
nismen tages op af styrerammen. 

 

 

Figur A24: Aftrækkermekanismen tages ud af styrerammen. 

A.3.3.4. Samling af styreramme med aftrækkermekanisme. 

● Aftrækkermekanismen trykkes skråt forfra, ned på plads i styre-
rammen. Skal gå helt ned og bagud, så den går i et med styre-
rammen bag på. 

● Samlebolten trykkes i, med den skrå side vendende bagud. 
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Figur A25: Aftrækkermekanismen sættes i. 

A.3.3.5. Yderligere adskillelse af magasin. 

● På bunden af magasinet trykkes den lille knast op. 
● Magasinpladen skubbes frem og af, mens tommelfinger ligger 

ovenpå og fastholder magasinfjederen. 
● Magasinfjederen og patronlederen udtages forsigtigt. 

A.3.3.6. Samling af magasin. 

● Magasinfjederen og patronlederen isættes forsigtigt med patron-
lederen først. 

● Med tommelfingeren trykkes magasinfjederen ned under niveau.  
● Skub magasinbunden ind fra forkanten, indtil den går i lås med 

knasten. 

A.3.4. Funktionskontrol. 

Efter adskillelse og samling udføres en funktionskontrol. 
Funktionskontrollen udføres på følgende måde: 
● Kontroller, at pistolen er afladt. 
● Isæt tomt magasin. Der skal høres et klik, og magasinet skal 

blive holdt på plads. 
● Tag et ladegreb. Slæden skal blive i bageste stilling, fastholdt af 

fremløbsstoppet, som er påvirket af det tomme magasin. 
● Udtag magasinet. 
● Tryk på fremløbsstoppet, så slæden kører frem i forreste stilling. 
● Udfør et aftræk og hold aftrækkeren i bund. Der skal høres og 

føles et klik, når slagbolten udløses. 
● Tag et nyt ladegreb med aftrækkeren trykket i bund.  
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● Før aftrækkeren langsomt frem til forreste stilling. Et let klik skal 
høres og føles, når slagbolten nulstilles. 

 
Alle magasiner bør afprøves, som ved de første tre punkter. 
Dermed kontrolleres det, at magasinerne virker efter hensigten. 

A.3.5. Hvordan magasinudløseren vendes. 

Magasinudløseren kan vendes, så pistolen kan tilpasses en højre 
eller venstrehåndet skytte. 
● Pres magasinudløseren i bund, så den kommer til syne på mod-

satte side. 
● På den synlige del på modsatte side presses spidsen af en pa-

pirclips eller lignende ind i hullet på bagsiden af magasinudløse-
ren. Det frigør magasinudløserens stop.  

 

 

Figur A26: Magasinudløseren løsnes. 

● Udtag magasinudløserstoppet.  
● Udtag magasinudløseren og fjederen, som holdes samlet. 
● Isæt magasinudløseren og fjederen på ønsket side, og pres den 

i bund. 
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● Isæt magasinudløserstoppet fra modsatte side, indtil det går i 
indgreb. 

A.4. VEDLIGEHOLDELSE 

Der er af afgørende betydning for pistolens funktionsduelighed, at 
der udføres en korrekt og effektiv vedligeholdelse. 
Vand, rust, snavs, sand, krudtslam og snavset olie nedbryder hurtigt 
et våbens bevægelige dele. Delene skal derfor rengøres og smøres 
ofte og omhyggeligt. 
Manglende eller defekte dele, samt manglende smøring kan bevirke 
funktioneringsfejl. Soldaten skal også under vedligeholdelsestjene-
sten foretage forebyggende eftersyn af pistolen og tilbehøret. 
 
Vedligeholdelsen deles op i: 
● klargøring til brug 
● daglig vedligeholdelse 
● månedlig vedligeholdelse 
● særlige forhold. 

A.4.1. Klargøring til brug. 

Klargøring til brug gennemføres af skytten for at finde eventuelle fejl 
eller mangler og for at tørlægge piben. 
Skytten skal: 
● Tørlægge piben ved hjælp af pibeklud.  
● Aftørre slæden og bundstykkehovedet uden at adskille den. 
● Smøre piben og de fire knaster på slædelejet. 
● Foretage funktionskontrol (se pkt. A.3.4.) af pistol og tilbehør. 
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Figur A27: Steder, som skal smøres. 

ADVARSEL! 

 
 
 

 

Smør IKKE slagbolten eller tillad olie at løbe ind i slag-
boltens kanal i slæden. Det kan medføre, at patronen 

ikke kan slås rigtigt an og derved risiko for, at pistolen 
ikke kan skyde. 
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Figur A28: Må ikke olieres her. 

A.4.2. Daglig vedligeholdelse. 

Den daglige vedligeholdelse foretages efter brug og før aflevering. 
Princippet om skyttens ”Top 20” anvendes. 
 
Skyttens ”Top 20” 
Skytten: 
1) Fjerner det værste snavs enten med den dobbelte rensebørste 

eller ved at vaske/skylle våbnet med vand. 
2) Adskiller våbnet i hoveddele. 
3) Trækker en rengjort pibebørste igennem piben to gange med 

fire dråber olie på hver gang. 
4) Foretager yderligere adskillelse af slæden. Styreramme med 

aftrækkermekanisme kun såfremt der er specielt behov. 
5) Rengør styreramme med aftrækkermekanisme med den dob-

belte rensebørste og klud. 
6) Smører de bevægelige dele i aftrækkermekanismen. 
7) Børster bundstykkehovedet på slæden med kobberbørste. 
8) Renser slæden. Hvis den har været i saltvand, skal den skylles 

grundigt med fersk vand. 
9) Renser slagbolt og udtrækker ved hjælp af kobberbørste, den 

dobbelte rensebørste og klud. 
10) Renser aftrækkermekanismen. Kun ved specielt behov. 
11) Olierer slædens glideflader. 
12) Renser kammeret og patronstyret på piben ved hjælp af pibe-

børsten og kobberbørsten. 
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13) Renser magasinet. Adskilles kun ved specielt behov. Hvis ma-
gasinet har været i saltvand, skal det adskilles og skylles grun-
digt med fersk vand. 

14) Tørlægger piben ved at trække en pibeklud igennem. 
15) Aftørrer/renser sigterne ved hjælp af dobbelte rensebørste og 

klud. 
16) Smører piben udvendigt på glidefladen. 
17) Samler våbnet. 
18) Udfører funktionskontrol. 
19) Rengør hylsteret ved hjælp af blød børste og klude. Kan vaskes 

i lunkent vand med sæbe. Skal skylles grundigt, hvis det har 
været i saltvand. 

20) Rengør, kontrollerer og optæller tilbehøret og rengøringssæt. 
Genfylder rengøringssættet med olie, klud og børster. 
 

A.4.3. Månedlig vedligeholdelse. 

● Piben og kammeret: 
Træk piben igennem to gange med olieret pibebørste. Jo mere 
olie der kommer i, jo bedre. Olien skal trække i mindst 10 minut-
ter før andet gøres.  
Rens kammeret og patronstyret (rampen). 
Træk piben igennem skiftevis med en pibebørste og rene pibe-
klude indtil, at pibekluden kommer ren ud af piben. 

● Aftrækkermekanismen: 
Skyl aftrækkermekanismen indvendigt, så skidt fjernes fra de 
bevægelige dele. Tør efter og rengør med klude, børster, pibe-
rensere og evt. vatpinde.  
Lad aftrækkermekanismen lufttørre. 
Giv glidefladerne på aftrækkermekanismen et tyndt lag olie. 

● Styrerammen: 
Vask styrerammen med lunken vand og sæbe, hvis nødvendigt. 
Tør efter og rengør med klude. 

● Magasiner: 
Adskil magasiner og rengør magasinets indre dele med en klud 
og/eller en pensel. 
Olier magasinet med et tyndt lag olie. 
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A.4.4. Særlige forhold. 

● I frostperioder bør det tilstræbes, at våben og ammunition opbe-
vares under samme temperaturforhold, som det skal anvendes i. 
Dannelse af kondens sker ved temperaturskift, eksempelvis hvis 
våbnet tages med indenfor og ud igen. Det kan medføre at kon-
densvandet fryser til is, og pistolen stopper med at virke. 

● Tørlæg pistolen, når den er udsat for temperaturskift, og metallet 
har opnået samme temperatur som omgivelserne. 

● Hvis pistolen har været udsat for saltvand, skal den skylles med 
fersk vand, både udvendigt og indvendigt. Og alle metaldele skal 
smøres. Det skal gøres for at undgå, at pistolen ruster, og for at 
præservere metaldelene. 
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TILLÆG B 

UDDANNELSESHJÆLPEMIDLER 

Tillægget omhandler uddannelseshjælpemidler til pistol P320. Hjæl-
pemidlerne kan være fremstillet centralt eller lokalt. 
Der henvises endvidere til HRN 119-001 Hærens skydeuddannel-
sesmateriel, Kamptroppernes våben (SKYMAT). 

B.1. UDDANNELSESMATERIEL 

B.1.1. Adskille- og samleblad. 

Adskille- og samleblade fremstilles lokalt; figur B-1 til B-4 anvendes 
som grundtegninger.  
Kan laves både med og uden navne på enkeltdele. 
 

 

Figur B-1: Adskille- og samleblad.  
Navnelære, hoveddele. 
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Figur B-2: Adskille- og samleblad.  
Hoveddele. 
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Figur B-3: Adskille- og samleblad.  
Navnelære, yderligere adskillelse. 
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Figur B-4: Adskille- og samleblad.  
Yderligere adskillelse. 
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B.1.2. Farvemarkeringssæt. 

Udgives senere. 

B.2. ØVELSES- OG UNDERVISNINGSAMMUNITION 

B.2.1. Undervisningsammunition. 

9 mm  eksercerpatron M/41 (EPT) anvendes i forbindelse med vå-
benbetjening og skydeinstruktion. 
9 mm EPT efterligner en skarp patron, men kan kendes på, at den 
har tre smalle rundgående riller i patronhylsteret, og der ikke er no-
gen fænghættekapsel i hylsterbunden. 
 

 

Figur B-5: 9 mm EPT M/41. 

B.2.2. Farvemarkeringsammunition. 

Udgives senere. 
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TILLÆG C 

SKARP AMMUNITION 

Tillægget beskriver den skarpe ammunition, der må anvendes i pi-
stol P320 og P365. 
Pistolerne er konstrueret til anvendelse af alle typer 9 x 19 mm  
NATO-ammunition.  
Øvelsesammunition og undervisningsammunition er beskrevet i Til-
læg B. 

C.1. SKARP AMMUNITION 

9 x 19 mm skarp patron (SKPT) M/17 består, ligesom de fleste pa-
troner, af følgende hoveddele: 
● patronhylster af messing 
● projektil med en kappe af kobber- og zinklegering (tombak) og en 

kerne af bly 
● fænghætte med fængsats 
● drivladning af røgsvagt krudt. 
 
Patronen er gjort vandtæt ved hjælp af farvet lak omkring fænghæt-
ten og indvendigt i hylsterhalsen. 
 



 

HRN 101-320 C - 2 2019-01 

 

Figur C-1: 9 x 19 mm skarp patron M/17. 

C.1.1. 9 x 19 mm SKPT M/17. 

SKPT M/17 lever op til de krav, som fremgår af NATO Standardisa-
tion Agreement (STANAG) 4090 9 mm Ammunition (Parabellum).  
Ammunitionen testes jævnfør NATO’s Manual of Proof and Inspec-
tion Procedures (MOPI). 
 
Al 9 mm ammunition, som lever op til STANAG 4090, har en mak-
simal afvigelse på 50 mm på 46 m afstand afskudt i tre forskellige 
testpiber. 
 
9 x 19mm SKPT M/17, som er markeret med et T på bunden, af-
skudt i P320 medfører en egenspredning på 15,64 cm på 30 m af-
stand. 

C.2. ØVRIGE AMMUNITIONSTYPER 

Gældende ammunitionstyper, der må anvendes i pistolen, fremgår 
af HRN 911-011 Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamp-
troppernes våben (SIKKAV). 
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TILLÆG D  

HYLSTERSÆT SAFARILAND 
 
Hylstersættet produceres af firmaet Safariland/USA. 

D.1. STANDARDSÆTTET 

Standardsættet indeholder følgende dele (se figur D01): 

Navn i daglig tale NSN SAP navn 

1. Hylster (til højre 
håndsskytter) 

1095016752186 Holster, Tactical P320 
Xcarry Right SAF 

Hylster (til venstre 
håndsskytter) 

8465016751871 Holster, Tactical P320 
Xcarry left SAF 

2. Mag hylster 8465016218626 MAG pouch, single uni-
versal FDE SAF 

3. Mag taske 8465016501338 MAG pouch, single uni-
versal Molle MC SAF 

4. Mag taske dobbelt 8465016501339 MAG pouch, double 
universal Molle MC SAF 

5. Molle Adapter 8465016221871 Adapter, Molle  w/QLS 
FDE SAF 

6. Bælte klips 8465016751873 PAD, universal belt clip 
High SAF 

7. Universal Belt 
Loop (UBL), lang 

8465016751792 PAD, universal belt loop 
low SAF 

UBL, kort 8465016508033 PAD, universal belt loop 
Mid SAF 

8. Lår plade 8465016751793 LEG Shroud, single 
strap UFA SAF 

9. Inderbælte 8495016760015 Beltliner, inner 1.5 IN 42 
IN SAF 

Yderbælte, kort 8465016416796 Belt,OUTER 2IN 36IN 
small FDE SAF 

10. Yderbælte, mel-
lem 

8465016761835 Belt,OUTER 2IN 44IN 
medium FDE SAF 

Yderbælte, lang 8465016761830 Belt,OUTER 2IN 52IN 
large FDE SAF 
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Figur D01: Hylstersættet. 

Alle dele, undtagen magasintasker og -hylster, er udstyret med et 
monteringssystem, der benævnes Quick Locking System (QLS).  
 

 

Figur D02: Quick Locking System. 
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QLS gør det nemt at flytte pistolhylsteret fra en monteringsmulighed 
til en anden – det giver stor fleksibilitet. 
Samtidigt skaber det luft mellem hylster og udrustning, så det bliver 
nemmere at trække pistolen. 
Hvis soldaten ikke ønsker at flytte rundt på hylsteret, kan det monte-
res direkte på den monteringsdel, som anvendes permanent. QLS 
skrues af, og hylster og monteringsdelen skrues direkte sammen. 
 

 

Figur D03: Pistolhylsteret monteret på UBL med QLS eller direkte 
påskruet UBL.  

D.2. HYLSTERET 

Hylsteret leveres i to udgaver – en til højrehåndede og en til ven-
strehåndede skytter. 
Hylsteret er udstyret med to sikringsmekanismer: 

 Self Locking System (SLS), som er en transport sikring.  

 Automatic Locking System (ALS), som er den primære sikring af 
pistolen. 

 
SLS-sikringen er udformet som en bøjle, der sidder henover pisto-
len, for at pistolen ikke skal falde ud af hylstret. Den forhindrer også, 
at pistolen utilsigtet vrides op af hylstret og f.eks. tabes eller stjæles. 
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SLS-sikringen sikrer, at ALS-sikringen ikke umiddelbart kan påvir-
kes.  
SLS-sikringen skal være lukket, når skytten bevæger sig over lange 
afstande. Når skytten forventer, at pistolen skal trækkes med kort 
varsel, kan SLS-sikringen slås fra. 
SLS-sikringen slås fra ved at påvirke den, skråt bagfra fra oven med 
tommelfingeren, og skubbe bøjlen frem og ned. 
 
ALS-sikringen fastholder pistolen i hylsteret. Den slås fra ved at 
trykke vippearmen bagud med tommelfingeren, hvorefter pistolen 
kan trækkes op ad hylsteret. 
 

 

Figur D04: Pistolhylsteret.  
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D.3. LÅRHYLSTERET 

Montagepladen kan justeres i højden på bagsiden af pladen. 
Hylsteret placeres på siden af låret og så højt, at det ikke sidder i 
vejen for vesten, og skytten kan nå spidsen af hylstret med sin 
hånd. 
Det er vigtigt, at pistolen kan trækkes lige op af hylsteret og ikke 
blokeres af tasker og anden udrustning. 
 
 

 

Figur D05: Montagepladen.  
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D.4. MOLLE ADAPTER 

Molle Adapter’en flettes ind i mollen på udrustningen, der hvor skyt-
ten ønsker pistolen placeret. 
Vinklen på pistolen kan justeres ved at dreje på den fast monterede 
QLS. Det er vigtigt, at skytten kan trække pistolen lige ud af hylste-
ret. 
 
 

 

Figur D06: Molle Adapter.  
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D.5. VEDLIGEHOLDELSE 

Undgå at opbevare hylstret og tilbehøret under unormalt høje tem-
peraturforhold, eksempelvis i forruden af en bil. Meget høje tempe-
raturer kan påvirke pasformen på hylsteret i ekstreme tilfælde. 
 
Hold hylsteret rent. Det gøres med en fugtig klud eller ved at skylle 
det hele med lunkent vand, eventuelt med lidt sæbe.  
Hvis hylsteret har været brugt i saltvand, skal det skylles med fersk 
vand. 
Hylsteret tørres med en klud eller lufttørres. Der må aldrig bruges 
varme fra varmepistol, hårtørrer eller ovne. 
 
Tilse at alle skruer og remme har rigtigt fæste. Låsemekanismer og 
metaldele påføres et tyndt lag olie. 
 
Før hylsteret tages i brug, skal det kontrolleres om der stadig pas-
ser, og om låsefunktioner og sikringer fungerer korrekt. Hvis det ikke 
er tilfældet, skal hylstret ikke bruges, men byttes til nyt. 
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TILLÆG E  

PISTOL P365 

E.1. DATA OG BESKRIVELSE 

SIG SAUER 9 mm P365 Micro-Compact er en stålramme-pistol 
med polymer grebsskal. 
 
P365 er designet til anvendelse ved skjult føring ved blandt andet 
livvagttjeneste. Pistolen er så tilpas lille, at den nemmere kan skju-
les under jakkesæt e. lign. 
 
P365 betjenes og skydes med som anført for P320. Forskellen på 
de to pistoler er primært størrelsen og magasinkapaciteten. Der er 
enkelte mekaniske forskelle, som dog ikke har umiddelbar betyd-
ning for skytten. 
 
P365 har et kort, glat aftræk med kort og klar nulstilling af aftræk-
kermekanismen. 
Magasinudløseren er vendbar, hvilket gør pistolen fuldt ambi-
dekstral. 
Pistolen har ingen eksterne sikringsmekanismer. 
 
P365 har tre interne mekaniske sikringer: 

 Takedown Safety Lever – forhindrer, at pistolen kan adskilles 
med magasin isat. 

 Striker Safety – slagbolten er mekanisk blokeret, så den kun kan 
ramme fænghætten på patronen, når aftrækkeren påvirkes. 

 Takedown Lever – frigør forbindelsen mellem aftrækker og slag-
bolt, når man har drejet samlebolten. Slæden skal fastholdes i 
bageste stilling, når den samles, for at få forbindelsen til at gå i 
indgreb igen. 
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E.1.1. Data for pistol P365. 

 
● Kaliber: 9 x 19 mm Parabellum 
● Vægt: 500 gram 
● Længde: 14,7 cm 
● Højde: 10,9 cm 
● Bredde: 2,6 cm 
● Løbslængde: 7,8 cm 
● Riffelgange: 6 
● Pibens stigning: 1:10 
● Magasin: 10 patroner 

 
 

 
 

1. Slæde 3. Fremløbsstop 
2. Samlebolt (Takedown Lever) 4. Magasinudløser 

E-1: Navnelære. 
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E.2. ADSKILLELSE OG SAMLING 

Adskillelse og samling i hoveddele gøres ligesom P320 (se pkt. 
A.3.2.). 
Yderlig adskillelse af styrerammen og aftrækkermekanismen er ikke 
mulig.  

E.2.2. Yderligere adskillelse af slæden 

● Tryk tappen ned på bagsiden af slagbolten. 
 

 

E-2: Tryk på bagsiden af slagbolten. 
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● Tryk bagpladen af. 
 

 

E-3: Bagpladen tages af. 

● Tryk slagboltblokaden ind og tag slagbolten ud. 
 

 

E-4: Slagbolten tages ud. 
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● Udtag slagboltblokaden og fjederen til den. 
 

 

E-5: Slagboltblokaden tages ud. 

E.2.3. Samling af slæden 

Gøres i modsat rækkefølge. 
Når bagpladen skal monteres, bruges den til at trykke slagbolten 
sammen. Således at den kan gå i indgreb på udfræsningen i slæ-
den. 
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E-6: Samling af slagbolt og bagplade. 

E.2.4. Funktionskontrol 

● Kontroller, at pistolen er afladt. 
● Isæt tomt magasin. Der skal høres et klik, og magasinet skal 

blive holdt på plads. 
● Tag et ladegreb. Slæden skal blive i bageste stilling, fastholdt af 

fremløbsstoppet, som er påvirket af det tomme magasin. 
● Udtag magasinet. 
● Tryk på fremløbsstoppet, så slæden kører frem i forreste stilling. 
● Udfør et aftræk og hold aftrækkeren i bund. Der skal høres og 

føles et klik, når slagbolten udløses. 
● Tag et nyt ladegreb med aftrækkeren trykket i bund.  
● Før aftrækkeren langsomt frem til forreste stilling. Et let klik skal 

høres og føles, når slagbolten nulstilles. 

E.3. VEDLIGEHOLDELSE 

P365 vedligeholdes på samme måde som P320 (se Tillæg A). 
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TILLÆG Z  

SIKKERHEDSBESTEMMELSER 

Z.1. GENERELT 

Efterfølgende krigsmæssige sikkerhedsbestemmelser må kun fravi-
ges på direkte ordre eller tilladelse fra den taktiske fører og omfatter 
bestemmelser for: 
● forbiskydning 
● overskydning.  

Z.2. FORBI- OG OVERSKYDNING TIL UDÆKKET PERSONEL 

Forbi- og overskydning må foretages, når sigtelinjen går 107 TS (tre 
fingersbredder), dog mindst 1 meter, til siden for eget, udækket per-
sonel (se figur Z-1). 
 

 

Figur Z-1: Forbi- og overskydning. 
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Z.3. FORBI- OG OVERSKYDNING TIL PERSONEL I DÆKNING 

Forbi- og overskydning af eget personel i dækning må foretages, 
når sigtelinjen går mindst 1 meter ved siden af dækningen. 
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