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▲

Att skjutstöd ger ett bättre och 
säkrare skytte och därmed 
färre skadskjutningar torde 

vara rätt oomtvistat. Ändå har 
bruket av sådana hjälpmedel haft 
svårt att slå igenom i den svenska 
jägarkåren.

I många andra länder är det pre-
cis tvärtom – nere på kontinenten 
är stöd mycket populära. Pyrsch-
jägarna där verkar känna sig lika 
oklädda utan sina skjutkäppar som 
om de skulle ha glömt stövlarna 
eller kniven hemma.

Nu verkar dock förändringens 
vindar blåsa i Sverige. Flera va-
penbutiker vi talat med säger att 
försäljningen av stöd har ökat de 
senaste åren. 

Förra hösten testade Jaktmar-
ker och Fiskevatten några olika 

skruva av. Därmed kan stödet även 
användas som kamerastativ (ka-
meran skruvas fast på en gänga).

Vilken av dessa två man väljer 
är egentligen en smaksak. Den 
största skillnaden är priset. Stoney 
Point är dubbelt så dyr utan att för 
den skull vara märkbart bättre. 

Allen Shooteŕ s Rest låses fast i 
de olika höjdlägena med hjälp 
av tysta knäpplås, något som jag 
personligen tycker är bättre än 
de skruvlås som fi nns på Stoney 
Point. För mig gick det snabbare 
att hantera knäpplåset, särskilt när 
det var bråttom eller med stela 
fi ngrar i kyligare väderlek. 

Onny är en annan typ av en-
bensstöd. Skillnaden är att man 
stödjer detta mot ett bälte som 

Bland svenska jägare har det 
länge funnits ett motstånd 
mot att använda skjutstöd. 
Men nu är en förändring på 
gång. Jaktmarker och Fiske-
vatten har provat några olika 
typer som fi nns att köpa.
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modeller. Dessa fi ck hänga med 
i ur och skur under såväl pyrsch-
jakter som annan jakt. Det här gör 
inte att vi kan uttala oss tvärsä-
kert om den långsiktiga kvaliteten  
– vad vi däremot kan säga är att 
alla som var med i testet klarade 
sin första jaktsäsong utan större 
genomklappningar.

De fl esta av de skjutstöd som 
säljs i vapenbutikerna är av 
teleskoptyp. Ett eller fl era 
ben kan dras ut till olika 
längd, allt efter behov. 

Bland enbensstöden av käppmo-
dell testade vi två fabrikat – Allen 
Shooter ś Rest och Stoney Point. 
Båda kan förlängas i sektioner och 
har en klyka längst upp som går att 

Försälj-
ningen av 

stöd har 
ökat de 
senaste 

åren

Stöd för bättre skott

Stor 
guide

Z-aim
Bäst i test
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Allen Shooter´s Rest

  Onny  

Stoney Point Explorer  

Tji-bom är ett tvåbens-
stöd med gummiklyka. 
Tyvärr är benen kritvita 
i utfällt läge. Klykan är 
vridbar. Praktiskt!

 Tji-bom

Harris S 25 

Onny är ett utdrag-
bart teleskopstöd 
som vilar i en läder-
hylsa i ett bälte.

Harris skjutstöd är lite 
otympligt när det är 

ihopfällt och man ska 
röra sig i terrängen. Stö-

det man får är mycket 
stabilt. När Harris är 

fastsatt på framstocken 
är vapnet tiltbart, det 
vill säga det kan lutas 

något åt sidorna. 

Stoney Point är ett en-
bensstöd i lättmetall.

Shooteŕ s Rest har knäpp-
lås som låser de valda 
höjdlägena. 
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spänns runt midjan. Vårt test visar 
att Onny knappast är idealiskt vid 
precisionsskytte, stabiliteten man 
får är inte bra nog. Dessutom är 
stödet inte särskilt praktiskt vid 
just pyrschjakt med alla de möjliga 
och omöjliga skjutställningar som 
kan uppkomma där.

Tji-bom heter ett av de tvåbens-
stöd vi provade. Idén är inte dum 
– två ben ger ju större stabilitet 
än ett. Den vridbara klykan är en 

god tanke, därmed kan man följa  
ett vilt som går undan och ändå ha 
fullt stöd för vapnet. 

Men produkten behöver 
utvecklas mer; de utskjut-
bara delarna av benen är 
bländande vita när de borde 
vara svarta eller åtminstone 
mörka. 

Under en hjortjakt missade vi två 
skottchanser sedan djuren tydligt 

reagerat på benen när de dragits ut!

De två bästa stöden i vårt test är 
tveklöst Harris och Z-aim. Om vi 
börjar med amerikanska Harris, så 
kan det användas både vid sittande 
och liggande skytte. Man lossar 
remmen från vapnet och knäpper 
enkelt på stödet på främre remby-
gelhållaren. Stabiliteten blir fan-
tastiskt bra och du kan skjuta med 
nästan samma precision som vid 
bänkskytte.

▼▼

Stödet fälls ut och fastnar i olika lägen. Med lite fantasi kan man hitta hur många 
skjutställningar som helst med Z-aim.

Modell               Allen  Shooter´s Rest    Stoney Point Explorer                Tji-bom                        Harris S 25                           Onny                                Z-aim

Tillverkare/      Stabilotherm                  Normark Scandinavia     Sören Westerlund          Svante Nilssons Vapen   Kulan i Nybro                   Z-aim
importör           08-556 781 08                0280-125 65                    0293-501 26                   018-10 35 00                    0481-511 58                    0950-144 75

Typ

Plus

Minus

Poäng 1-10        

Cirkapris, kr               329                            649                             495                     1 450                      750                      2 280
inkl moms

Typ Enbent stöd med 
skjutklyka, utdragbart

Enbent stöd med 
skjutklyka, utdragbart

Tvåbent stöd med 
utdragbara ben

Tvåbent stöd som fästs i 
vapnet, utdragbara ben

Enbent stöd som stödjer 
mot midjan, utdragbart

Enbent, utfällbart stöd 
som fästs i vapnet

Lätt och behändigt. Höj-
den varieras med prak-
tiska, tysta  knäpplås.

Smidigt och lätt. Rejält 
handtag i skumgummi.

Stabilare än enbensstöd.
Vridbar klyka.

Ger mycket stabilt skytte. 
Tiltbart stöd. Lätt att 
montera.

Väger lite. Får användas 
på älgbanan liksom 
andra enbensstöd.

Något rank, bockas lätt 
vid tuff användning.

Högt pris. Höjden varie-
ras med skruvlås som 
kan vara svåra att lossa 
när det är kallt.

Benen vita i utdraget 
läge. Detta ser viltet! 
Skruvlåsen som reglerar 
höjden kärvar.

Skrymmande att bära. 
Risk att fi ngrarna kläms 
när benen skjuts ihop.

Ger sämst stabilitet och 
precision vid skjutning. 
Mer lämpad för pass-
skyttar. 

Ny, oprövad produkt. 
Högt pris.  
Passar ej alla vapen.

(högsta poäng 10) 66 5 7 85

Z-aim är ett mycket fl exibelt stöd som 
monteras på vapnets förstock utan att 
man behöver göra ingrepp på vapnet.

Flexibelt och lätt. 
Ger mycket bra stöd. 
Tyst, skramlar ej.

Skjutstödstest

Z-aim
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3 Stöd mot träd och knä

1 Stöd mot sten

2 Stående stöd

4 Kutrygg och skjutkäpp

                                     

                                     Lägg dig 
med hela kroppstyngden mot en 
sten, rotvälta eller dylikt. Båda 
armbågarna och benen ska stödja 
mot underlaget. Håll din ena hand 
under förstocken eller kila mellan 
en mössa eller något annat mjukt. 
Ligger förstocken direkt mot ett 
hårt underlag påverkas precisio-
nen. I den här ställningen kan du få 
hög stabilitet – som i en skjutbänk! 

                                   
                                   Försök alltid 
att komma ned i sittande ställning. 
Ibland medger inte terrängen detta 
– då kan den här stående ställ-
ningen vara bra. Håll högerhanden 
mellan förstock och trädstam (om 
du är vänsterskytt som i det här 
fallet), stå brett mellan benen, låt 
kroppstyngden luta mot trädet. Låt 
gärna ena knäet vila mot stammen. 
Ett bra stöd om det inte är för långt 
håll till djuret. 

Ett träd brukar man ofta kunna ta 
sig fram till. Luta dig mot stammen, 
håll högerhanden mot trädet och 
vänster armbåge mot vänster knä. 
Ett stöd som kan räcka i många, 
inte alltför svåra lägen. 

Med skjutkäpp eller en täljd slana 
kan du få ett bra stöd så här: Sätt 
dig ner på baken, dra upp knäna 
lite och kör ner klackarna i marken. 
Luta dig så långt du kan framåt 
och lås båda armbågarna mot 
knäna, gärna lite framför knäna. 
En snedställd skjutkäpp stödjer 
framstocken – här är käppen klädd 
med skumgummi och kan därför 
hållas mot framstocken. Ställning-
en ger mycket bra stabilitet! 

2

4

Harris skjutstöd fi nns i olika mo-
deller. En nackdel är att det är 
otympligt att bära – trots den låga 
vikten. Dessutom sköt vårt vapen 
olika träffbilder när stödet satt på 
och när det tagits av. Viktigt alltså 
att kontrollskjuta vapnet varje gång 
som du monterat på stödet!

Z-aim är en nyutvecklad produkt 
som tagits fram av jägaren Mats 
Lindström i Lycksele. Vi fi ck till-
fälle att prova det under ett par 
veckor i höstas och kan därmed 
bara redovisa våra första in-
tryck.

Stödet är ett utfällbart ben som 
man fäster på studsarens förstock. 
Det är tillverkat i aluminium och 
väger bara 500 gram, denna låga 
vikt gör att det egentligen aldrig 
behöver tas bort. Jag sköt fl era 
serier på älgbanan och stördes 
inte det minsta av det ihopfällda 
stödet.

Z-aim kan fällas ut i fl era lä-
gen och ger då ett förvånansvärt 
fast stöd, både när man ligger och 
sitter. Stödet är smidigt i olika si-
tuationer och användbart såväl 
vid jakt på bock som vid jakt på 
räv, toppfågel, bäver och vildsvin. 
Och det är inte särskilt störande 
eller i vägen när man bär vapnet 
på ryggen.

Tyvärr passar stödet inte 
alla studsare. Och monte-
ringen får nog sägas vara 
halvjobbig, i varje fall om 
man är ovan vid praktiska 
grejer. 

Stödet skruvas fast i främre 
rembygelfästet och i lådskruven 
framför magasinet med de skru-
var som redan fi nns i bössan. Den 
som känner sig osäker kan säkert 
få hjälp av sin vapenhandlare.

Viktigt är att man lägger brickor 
mellan stödet och de två fästpunk-
terna i förstocken. Annars kan 
träffbilden påverkas. Z-aim pas-
sade inte till vår Ruger M77 men 
däremot på en lånad Husqvarna 
1900. De skjutprov vi utförde gav 
fullt godtagbara träffbilder. 

Vi tycker att Z-aim är en av de in-
tressantaste nyheterna som släppts 
i vapenbranschen på mycket länge. 
Vi är så imponerade av stödets sta-
bilitet att vi utser det till testets 
segrare – låt oss hoppas att det 
kommer att hålla måttet även ef-
ter mer ingående användning!  ◆

Det går att få stabilitet i sitt skytte 
även utan de hjälpmedel vi pro-
vade i testet här intill. Det gäller 
bara att hitta bra, naturliga stöd. 
Vilken ställning som passar bäst 
är individuellt. Man bör alltså 
prova sig fram och känna efter 
vad som är mest bekvämt. Bäst 
är att öva några gånger då och då 
under naturliga förhållanden så 
att allt sitter ordentligt när det blir 
dags att skjuta.
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