
– Mer gøy enn tørrtrening
Markus Solend og pappa Roy 
synes ikke tørrtrening er 
spesielt gøy, men med skyte- 
simulator fikk de en annen 
opplevelse.
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FAGSTOFF

For å bli en bedre 
skytter er det trening 
som skal til. Billigste 
måten er tørrtrening, 
men kan være en moti-
vasjonsutfordring.

– Det er litt kjedelig 
å sikte og trekke av, 
selv om det er effek-
tivt, forklarer Markus 
Solend. 15-åringen skal 
opp i juniorklassen fra 
nyttår.

Det har kommet 
flere måter å gjøre 
dette mer spennende 
på, blant annet skyte-
simulatorer. En av 
disse er Accurize 
skytesystem. Dette 
markedsføres som et 
enkelt system som er 
enkelt i bruk. Og til en 
lav pris. Vi lot Markus 
og pappa Roy teste 
systemet en vanlig 

Markus Solend og pappa 
Roy fikk teste Accurize 
skytesystem, der de 
kunne se skuddene i 
App-en på telefonen 
etter hvert enkelt skudd.

Alt organiseres gjennom en App på smarttelefonen eller eventuelt nett-
brett. Det er også her du kan se hvor du treffer under skytingen. I denne 
settes også opp hvilken våpen, på hvilken avstand og hvilken blink man 
velger.

Markus og Roy Solend mente Accurize skytesimulator var en fin måte å 
trene på, da det ble mer gøy enn å bare drive med tørrtrening.

Accurize består av en blink som står på et enkelt stativ, mens det hele orga-
niseres fra en App på telefonen.

Blinken settes ned i et spor på 
stativet, der du har valgmuligheter på 
avstand så det blir så reelt som mulig.

På 6,5 kaliber puttes en slik patron 
inn i våpenkammeret under 
skyting.
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– Mer gøy enn tørrtrening
treningskveld i Spydeberg skytterlag.

– Det var veldig enkelt å komme i 
gang. Det tok vel 15 minutter å laste 
ned og sette opp systemet på App-en. 
Og så var du i gang. Manualen var på 
engelsk, men jeg fikk opp App-en på 
norsk så det skapte litt ekstra utfor-
dringer, forteller duoen.

DE VAR derfor kjapt i gang med selve 
treningen. Accurize-systemet er 
enkelt, og styres fra en App som 
lastet ned på mobil eller nettbrett. 
Her legges innstillinger som våpen og 
hvilken type blink du har valgt, for 
eksempel om det er 100 meter skive 
på 5 meter eller 10 meter. Disse kjøpes 
separat og puttes enkelt inn i skive-
holderen. Dette skal gjøre det visu-
elle så reelt som mulig.

På 6,5 kaliber settes det en patron 
inn i kammeret, mens på kaliber 22 
settes laseren foran på løpet. Hvert 

skudd dukker opp på mobilskjermen 
(App-en). Det er enkelt å komme i 
gang og enkelt å holde kontroll. Det 
er også mulig å sjonglere mellom 
ulike våpen i App-en.

– Det var veldig reelt, og du fikk 
svar på hvert eneste skudd. Eneste 
minuset er at du ikke får se bevegel-
sene inn mot avtrekksøyeblikket, 
forteller far og sønn Solend.

Dette er en løsning vi erfarer at det 
jobbes med å få på plass.

SPYDEBERG-SKYTTERNE PRØVDE 
simulatoren både på liggende og 
knestående. De mente det var en arti-
gere måte å trene på, uten at det 
koster noe ekstra.

– Det er bra å kunne trene realis-
tisk uten at det koster penger, spesielt 
om du skal trene med 6,5. Gjennom 
anvisning via mobil eller nettbrett, så 
kan du se hvor skuddene sitter. Det er 

ikke så gøy å klikke, forteller Markus 
som startet for fullt med skyting først 
for ett år siden.

Pappa Roy drev aktivt med skyting 
tidligere, men startet opp igjen da 
sønnen ville være med.

– Det jeg så i siktet var også det jeg 
fikk opp på App-en. Det var litt moti-
verende. For tørrtrening er ikke 
spesielt gøy. Dette var en fin måte å 
få trening på uten store kostnader, 
påpeker han.

Artig utfordring da de to testet 
Accurize skytesimulator sammen 
med Norsk Skyttertidende var at det 
kom opp en del bomskudd. Etter 
hvert ble de «mystiske» skuddene 
oppklart. Det var blitzen fra fotogra-
feringen som slo ut på skiva.

Konklusjonen var ganske enkel;
– Skytesimulator var en artigere 

måte å trene på. Ekstra motivasjon, 
sier duoen.
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