Hvordan måle avstanden i Jakt og Feltskyting?
Det er kjent for de fleste at for noen år tilbake var det å kunne måle avstanden på jakt og felt
en vel bevart hemmelighet blant dem som visste hvordan man gjorde det. De som visste
hvordan man gjorde det, hadde også en lei tendens til å vinne over de som ikke visste – og
derfor slapp de aldri ut hemmeligheten heller. I løpet av de siste årene har FITA’s Feltkomité
på ulike måter forsøkt å forklare ”verden” hvordan man gjør det, for på den måten å ta
mystikken ut av dette med å skyte felt og samtidig gi flere mennesker gleden av å delta.
Du kan finne en artikkel på FITAs webside skrevet av Josep Gregori i Font som i detalj
forklarer hvordan dette gjøres og også matematikken bak som gjør det hele mulig – men her
følger ”kortversjonen”, eller om du vil, ”prøve og feile”-metoden.
Beroende av hvilken klasse du skyter i, vil du ha ulike typer utstyr påmontert buen Derfor må
du betrakte det vi beskriver som eksempler og du må selv bruke fantasien – lite grann.
Først;

sett opp en 20cm og en 40cm skive på matten.

Andre;

mål opp og merk 20m og 40m fra matten.

Tredje;

gå til 20m merket med buen.

Fjerde;

sikt mot 20cm skiven i fullt drag og finn noe på buen som dekker hele
diameteren på 20cm skiven.
Det kan være den innvendige eller utvendige diameteren på sikteringen, den
gjengete delen mellom ringen og sikter, boblen på vateret, punktet eller ringen
på scope-glasset, diameteren på pilen, en del av pilhyllen osv. osv.

Femte;

Dersom du ikke er i stand til å finne noe, må du ”modifisere”. F. eks. må du
bytte siktering eller finne på noe som gjør det mulig for deg å måle eksakt
20cm på skiven fra 20m avstand. Du kan ikke modifisere slik at du endrer eller
bygger til noe, det skal være originalt utstyr uten pålimte ”dubbeditter”.

Sjette;

Når du har funnet den riktige sikteringen, eller hva det måtte være du bruker, så
går du til 40m merket. Her skal du måle 40cm skiven – dersom du har vært
nøyaktig nok på 20cm skal du nå kunne måle diameteren på 40cm skiven på
40m avstand på samme måte som du målte 20cm på 20m avstand. Dersom
dette stemmer for deg, er du ”i boks” og du kan måle hvilken som helst avstand
så lenge du kjenner størrelsen på objektet du måler mot – du må vite om det er
20cm, 40cm, 60cm eller 80cm skive (eller størrelsen på matten) du måler mot.

I praktisk bruk gjør du som følger:
Når du sikter, i fullt drag, så sjekker / evaluerer du hvor mange cm du måler på
skiven – husk at du må alltid gjøre det på samme måte p.g.a at avstanden fra
siktet (eller det du måler med) til øyet må være den samme.
Antall cm du måler på skiven tilsvarer nå antall meter i terrenget.
For eksempel; om du står på et ukjent mål og måler 40cm på en 80cm skive så
er avstanden 40m – på en 60cm skive vil samme situasjon gi deg 30m, og på en
40cm skive ville det være 20m.

40cm på en 80cm skive er radien på skiven – det samme forholdet gjelder de
andre skivestørrelsene.
Et annet eksempel; Om du måler fra kanten av det svarte til kanten av det gule
på andre siden av senter, så blir avstanden;
80cm skive 40+8=48cm som gir deg 48m
60cm skive 30+6=36cm som gir deg 36m
Om du derimot måler fra kanten av det svarte og til 4’er ringen på andre siden
av senter, så blir avstanden;
80cm skive 40+8+8=56cm som gir deg 56m
60cm skive 30+6+6=42cm som gir deg 42m
Husk at dette er noe du skal ha ”i hodet” - du har ikke lov til å ha medbrakte notater – men
utskrift eller kopi av regelboken kan du ta med..
Vil du vite mer, sjekk her:
http://archery.org/field_archery/field_publications/f_publications.html
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Ovenstående eksempel viser en siktering som måler fra kanten av det svarte til <litt forbi>
senter av 4’er ringen på andre siden av senter i skiven;
På en 80cm skive vil det tilsvare:
40cm (halvparten av skiven)
+ 8cm (halvparten av det gule)
+ 5cm (<litt mer en> halvparten av 4’er ringens bredde –som er 8cm)
= 53cm som gir deg 53m
på en 60cm skive vil det korrespondere med; 30cm + 6cm + 4cm = 40cm og dermed 40m
på en 40cm skive vil det korrespondere med; 20cm + 4cm + 3cm = 27cm og dermed 27m
Om du bommer med en cm eller to, så blir sikteinnstillingen din en meter eller to feil – og det
er ikke akkurat noen katastrofe i denne sammenhengen

Du kan selvfølgelig bruke samme system på jaktskivene eller på 3D dyrene, eller på mattene.
Så lenge du vet størrelsen på det du måler mot, kan du måle avstanden. Og tro meg – proffene
tar seg tid til å finne ut størrelsene – novisene gjør det ikke, og her ligger mye av forskjellen.
For en erfaren felt eller 3D skytter finnes det ikke ukjent avstand – det er et ”problem” kun for
dem som ikke tar seg tid til å lære hvordan man gjør.
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