Övningspatroner i kaliber .460 A-Square Short med Ferrobulls kula i homogen mässing.

Billiga övningskulor
för grova kalibrar
Bra skytteträning är en
viktig del av förberedelserna inför jaktsäsongen.
De flesta av oss tränar
med gevär i standarkalibrar och där råder det
ingen brist på övningsammunition till överkomliga
priser. Men ingen övningsammunition produceras
för studsare i kalibrar
grövre än 9,3x62.

Kraven på skicklighet i skytte och vapenhantering vid jakt efter stort och farligt vilt
är höga. Skjutavstånden må vara relativt
korta, men skotten måste placeras noggrant
och man använder ofta öppna riktmedel.
Stortvilt betyder inte att själva träffytan är
särskilt stor.
Om djuret inte faller i skottet är det i
regel nödvändigt att fortsätta skjuta så länge
viltet står på benen. Man måste lära sig
handskas med hård rekyl för att kunna repetera och fånga upp målet snabbt. På grund
av korta avstånd uppstår det tidspress även
före det första, avgörande skottet.
Det är svårt att uppskatta hur många
övningsskott som måste avfyras. Det kan
finnas naturbegåvningar som inte behöver
någon träning alls, men inte många kan
sadla om från en tre-noll-åtta till .458 Winchester Magnum eller .458 Lott utan invänjning.

När jag för ett par år sedan behövde ammunition till en dubbelstudsare i kaliber .470
Nitro Express begärde vapenbutiken 1 745
kronor för en ask med tio patroner. Det
priset kan man möjligen tåla när det rör sig
om jaktammunition. Under jakter där den
sortens vapen används förbrukar man i regel
bara ett fåtal skott och ammunitionskostnaderna är obetydliga i relation till allt annat.

Finns för .375 H&H

Övning krävs

Betydligt fler skott går åt när man övningsskjuter och det blir inte mycket träning med
den prisnivån. Handladdning kan minska
kostnaderna till rimlig nivå under förutsättning att det finns lämpliga och billigare
kulor. Valmöjligheterna är dock mycket
begränsade.
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Förra året skulle jag låna en Krieghoff Classic dubbelstudsare i .470 Nitro Express av
Gyttorp Jakt AB. Tyvärr ansåg Polisen i sin
vishet att jag inte hade något behov av
vapnet och vägrade bevilja ett tidsbegränsat
tillstånd. Jag lyckades dock låna en identisk
dubbelstudsare i Namibia.
I den situationen blev jag tvungen att
använda min egen .375 H&H utan kikarsikte som övningsvapen. Van som jag är
med den studsaren var jag inte skrämd av
rekylen, men här gällde det att skjuta med
öppna riktmedel och det gör jag numera
ytterst sällan.
Som ammunition hade jag en salig
blandning patroner som blivit kvar efter
handladdningsexperiment. Detta urval dög

Endast genom ihärdig övning lär man sig behärska
rekylen hos en grovkalibrig studsare.

Övningspatroner för .375 har jag hittills laddat med
hemgjutna kulor eller med 13 grams Sierra Game
King. Ferrobulls övningskula kostar lika mycket
som Sierra men är ett bättre alternativ eftersom
den kan användas på skjutbanor med elektronisk
träffmarkering.
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till träffsäkert skytte på mellan 30 och 50
meters håll. Den billigaste kulan i den kalibern är 13 grams Sierra Game King som i
dagens läge kostar 7,50 kronor. Det betyder
att en handladdare kan rulla övningspatroner för runt elva spänn. En jaktpatron kostar
i handeln minst tre gånger så mycket.
För kaliber .375 är det alltså inte så farligt. Situationen är dock värre för exempelvis .416 och .458. Det är svårt att hitta en
kula som kostar mindre än 20 kronor. De
billigare sorterna i kaliber .458, både gjutna
och mantlade, är avsedda för bygelrepetrar
i .45-70 Government. De är korta och på
grund av formen kan de ställa till problem
med omladdningen hos cylinderrepetrar.
Dessutom är ingen av de alternativ som
handeln kan erbjuda tillåtna för skytte på
mål med elektronisk träffmarkering.

Hemgjutet billigast

Förmodligen är det billigaste alternativet
hemgjutna kulor. Det har jag provat med
bra resultat. Den vägen kräver dock anskaffning av dyrbar utrustning och mycket
pyssel. Kulgjutning är en intressant hobby,
men ingenting för folk som har bråttom.
Däremot skulle en rätt utformad, icke
expanderande, kula av kopparlegering vara
perfekt. En sådan kula kan vara lätt för sin
kaliber för att spara material och skyttens
axel. Om man vill få större ”kick” går detta
att åstadkomma genom generösare krutdosering. Med de tankarna vände jag mig
till Kjell Jensman på Ferrobull och frågade
om de var intresserade av att utveckla en
övningskula enligt samma teknologi som
deras Entox.

Vi kom överens om att kulor i kaliber
.375 borde väga minst 13 gram medan de i
.416 och .458 borde väga minst 19,4 gram.
Hål i hål precision är inte det viktigaste i
övningssammanhang, viktigare var att
pressa ner priset. På vårkanten i fjol mottog
jag några askar med de första prototyperna
av kulor svarvade i mässing.
De kom i rätt tid. Jag var på väg till Afrika
igen, den här gången till Zimbabwe. För
denna jakt skulle jag ta med mig en studsare
i kaliber .460 A-Square Short som byggts av
Jürgen Schild på Reloading Center.
Först provade jag Ferrobulls prototyper
i min .375 H&H studsare. Jag har redan en
rad välfungerande laddningar med 13 grams
Entox och för övningspatronerna använde
jag samma data. I hastighetsregistret finns
någonting för alla – från 940 m/s för självplågare till 820 m/s för dem som bara vill ha
kul. Precisionen var lika bra som med Entox
och ju snabbare jag drev kulan desto bättre
blev den.

Sparade 13 500 kr

Övningspatroner i kaliber .460 A-Square och
.458 WM (på bilden) samt .458 Lott och .450
Rigby kan man ladda billigt med 19,4 grams
Sierra Game King. Men det är en kula med platt
hålspets för användning i bygelrepetrar. För cylinderrepetrar lämpar sig en spetsig kula bättre.
Ferrobulls övningskulor tillverkas för närvarande i kalibrarna .375, .416 och .458, och
de kostar 7,50, 8,75 respektive 8,75 kronor
per styck. Näst i repertoaren kommer .366”
(9,3 mm). Man överväger också att införa
övningskulor i andra kalibrar – en i .358”
skulle säkert glädja ägare av studsare i .358
Norma Magnum.
Sammanlagt sköt jag minst 100 övningsskott. Det gav mig ett ovärderligt lyft i förtroendet för vapnet och mina skjutfärdigheterna. Om jag hade använt fabriksladdad
ammunition skulle det kostat runt 15 000
kronor. Med Ferrobulls övningskulor blev
det inte ens tiondelen så dyrt.

Den största nyttan hade jag av övningskulor
i .458 när jag tränade skytte med studsaren i
.460 A-Square. Den kalibern är så ovanlig att
det inte går att köpa fabriksladdad ammunition i Sverige. Hylsor finns däremot på
Midway och de kostar 90 kronor styck. Det
är en oundviklig ingångskostnad.
För det vapnet måste jag alltså handladda
mina jaktpatroner och det var ingen konst
Jaktvapen
att i samma veva även hitta en övningsladdning. Jag lyckades också att få alla laddningar att samskjuta på det avstånd som jag
ROMAN KNOLL
tränade på.
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