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SKJUTMÅL AV METALL 
BILTEMA

GYTTORP SKJUTMÅL HARE 
(KAL .22)

CHAMPION .22 DIAMOND 
POP-UP TARGET

CHAMPION .22 RIMFIRE AUTO 
RESET TARGET

CALDWELL SKJUTMÅL FÖR KAL .22, 
 SJÄLVMARKERANDE

AJ-SNURRAN 
SKJUTMÅL .22LR

Beskrivning Ett hängande mål med en vildsvinssilhuett 
nedtill och en fågelsilhuett upptill som 
snurrar vid träff.

Ett hängande mål med en harsilhuett som 
snurrar vid träff.

Ett fallmål som slår ner vid träff, men genast 
rätar upp sig igen.

Beskrivning Ett självåterställande mål med fyra mindre 
och ett större fyrkantigt metallmål. De fyra 
mindre snurrar undan och döljs vid träff. Vid 
träff i det större målet frigörs övriga mål och 
återställs till utgångspositionen.

Ett självåterställande mål med fem lika stora 
runda metallmål. De fyra nedtill snurrar 
undan och döljs vid träff. Vid träff i det övre 
målet frigörs övriga mål och återställs till 
utgångspositionen.

Ett självåterställande skjutmål med fem 
lika stora runda metallmål. De fyra till höger 
snurrar undan och döljs vid träff. Vid träff i 
målet längst till vänster frigörs övriga mål 
och återställs till utgångspositionen.

Pris 125 kronor. 189 kronor. 410 kronor. Pris 899 kronor. 499 kronor. 1 595 kronor.

Total höjd 55 centimeter. 39 centimeter. 23 centimeter. Total höjd 68 centimeter. 54 centimeter. 32 centimeter.

Bredd och höjd 5 x 6 respektive 13 x 7 centimeter i 
djursilhuett form.

15 x 6 centimeter i djursilhuettform. 22 x 6,5 centimeter. Bredd och höjd 5 x 5 respektive 9 x 9 centimeter. 6 centimeter i diameter. 5 centimeter i diameter.

Vikt 1,7 kilo. 0,5 kilo. 1,3 kilo. Vikt 5,0 kilo. 3,2 kilo. 8,9 kilo.

Markering Vid normala träffar snurrar målet ett varv.  
I vissa fall gungar det bara till. Fågelsilhuetten 
sköts bort då vildsvinssilhuetten efter några 
skott råkade ta i snön under målet.

  2

Vid normala träffar snurrar målet ett varv.  
I vissa fall gungar det bara till, i andra fall slår 
det två varv.

  3

Målet slås ner tydligt vid träff.

  3

Markering De fyra mindre målen snurrar undan vid 
träff, men fastnar inte alltid i dolt läge. 
 Tidigare dolda mål faller ofta ner igen vid 
träff i något av de andra. Det större målet 
återställer nästan alltid övriga vid träff. 
 Tydligt, men inte helt säker funktion.

  3

De fyra undre målen snurrar pålitligt undan 
vid träff, men tidigare dolda mål faller ofta 
ner igen vid träff i något av de andra. Det 
övre målet återställer pålitligt övriga vid träff. 
 Tydligt, men inte helt säker funktion.

  4

De fyra högra målen snurrar pålitligt undan 
vid träff. Det vänstra målet återställer 
pålitligt övriga vid träff. Tydligt med säker 
funktion.

  5

Minsta skjut-
avstånd

Skjutavstånd ej specificerat. Fågelsilhuetten 
lossnade vid skott på 50 meter, men på det 
avståndet hade den suttit kvar om målet 
snurrat fritt.
  0

Skjutavstånd ej specificerat. Efter ett större 
antal träffar på 50 meter samt några på 10 
meter med grytpistol hade målet böjts något. 

  0

Endast .22lr, minst 22 meter.

  0

Minsta skjut-
avstånd

Anges till 22 meter med .22lr, 90 meter med 
.22WMR och .17HMR.

  0

Rekommenderat skjutavstånd 25 meter.

  0

Rekommenderat avstånd 15–40 meter.

  1

Montering Målet sticks ner i marken. Det är därmed 
begränsat till vissa marktyper.

  2

Målet sticks ner i marken. Det är därmed 
begränsat till vissa marktyper.

  2

Kommer med fyra metallpinnar som passar 
i hål i bottenplattans hörn, men det är bättre 
att fästa målet med skruvar i en rejäl planka 
eller liknande underlag.

  2

Montering Står stabilt på plan mark, användbart oavsett 
marktyp.

  3

Står bra på fast och plan mark. Det kan också 
stå i svag uppförsbacke.

  3

Står stabilt på plan mark, användbart oavsett 
marktyp.

  3

Omdöme Målet är enkelt och passar bra till diverse 
skjutövningar. Man kan med fördel placera 
ut flera mål av den här typen för att skapa 
variation. Att målet gick sönder vid ett litet 
handhavandefel imponerar inte.

 4

Målet är enkelt och passar bra till diverse 
skjutövningar. Man kan med fördel placera 
ut flera mål av den här typen för att skapa 
variation.

 5

Målet är enkelt och kraftigt. Det passar bäst 
för mer eller mindre fast montering. Som 
ensamt mål kan det bli enformigt, men 
om tanken är att placera ut några mål i en 
 jaktstigsliknande miljö är detta mål ett bra 
val.

 5

Omdöme Ett självåterställande mål som passar bra 
för mängdträning. På minuskontot noteras 
att det är en smula skrymmande i  monterat 
skick samt att mekanismen inte alltid 
 fungerar perfekt.

 6

Ett lätt och smidigt självåterställande mål 
som är särskilt lätt att vika ihop och flytta. 
Perfekt för mängdträning. På minuskontot en 
tendens att återställa träffade mål oavsiktligt.

 7

Testvinnare! Ett särskilt stabilt och välbyggt 
självåterställande skjutmål som kan passa 
både för mängdträning och i situationer där 
det krävs säker funktion, som i tävlings-
sammanhang.
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