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Skjutställning knä för fältskytte kikare avancerad 

Bakgrund 
För att göra fältskyttet med kikare mer utmanande från ett skytteperspektiv införs att 
kikarskyttarna skjuter i andra ställningar än liggande. Tanken med knästående skjutställning är att 
den används i situationer där förutsättningarna inte medger en liggande skjutställning, exempelvis 
när vegetation skymmer målet. Därför skall knä användas under hela stationen - förberedelse 
samt skjuttid.


För att undvika att utrustning införskaffas som tar bort utmaningen, omedelbart eller på sikt, 
begränsas hjälpmedel till rem eller käpp. I övrigt är grundtanken att skjutställningen skall vara 
fri inom ramen för begreppet sittande/knästående. Det viktiga är att pipan kommer upp en bit 
över marken.


Trots att benämningen är "knä" så är det upp till skytten att välja skjutställning inom ramen för 
reglerna nedan. Det går alltså bra att sitta även om ställningen benämns som knä.


Regler 
Skytten får sitta med skinkan på marken. Ryggen får lutas bakåt men inte vila mot något. 
Benens position är fri.


Skytten får använda knästående, på ett knä eller på båda knäna.


Båda eller en av armarna får användas som stöd mot kroppen, tex mot magen eller mot ett ben. 
Armarna får ej röra marken.


Vapnet får vila direkt mot kroppen, tex ett knä eller armveck.


Skytten får använda vapnets rem som stöd eller använda en skjutkäpp.


Skjutkäppen skall ha en fot och får vara försedd med klyka avsedd att vila vapnet i. Skjutkäppen 
får inte fästas i vapnet. Skjutkäppen får stödas helt eller delvis av kroppen, tex genom att 
skytten håller i den med handen, kilar in den i knävecket, stöder den mot benet eller liknande.


En spets på käppen för att förhindra att den glider på underlaget är godkänt, men käppen får inte 
drivas ned i marken så att den står av sig själv.


Är vapnet försett med benstöd får detta sitta kvar, men ej användas som stöd när skytten 
använder siktet. Det är dock tillåtet att ställa ner vapnet på benstödet, exempelvis för att använda 
räknehjälpmedel, ballistiktabeller eller annat under förberedelsetiden, så länge skytten ej 
observerar genom siktet.


Då knä anbefalles som förutsättning skall denna användas under hela skjuttiden så snart skytten 
använder siktet. Olika tillåtna ställningar får dock användas under tiden på station. Exempelvis får 
skytten sitta under förberedelsetiden för att därefter växla till knästående för att skjuta. 


Sådant ställningsbyte måste givetvis ske med säkrat vapen och mynningen i säker riktning!


