Bortförklaringar!?
Bortförklaringar av diverse slag hör inte till ovanligheterna i idrott (om
man nu inte är en ständig vinnare) och så är fallet även i skytte. Dessa
förekommer vare sig det nu rör sig om precision eller fältskytte.
Gissningsvis dominerar fältskyttet i antal bortförklaringar, men kan ofta
bli mycket spetsfundiga vid precisionstävlingar.
Nedanstående är ett försök att ta till vara de som vi dels hört under
tävlingarna, dels rör det sig om egna konstruktioner.
Vi vill gärna höra fler! Kom in med förslag! Vi siktar på 1000
bortförklaringar!
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Aldrig mer mörkerskjutning.
Allt flöt ihop.
Ammunitionen dålig
Ammunitionen ej avpassad.
Ammunitionsfel.
Att vinna betyder inte så mycket.
Banan för backig.
Blåser för hårt från norr.
Blåser för hårt från söder.
Blåser för hårt från väster.
Blåser för hårt från öster.
B-vapen är lättare.
Blänkte i sikte och korn
Buskarna stod i vägen.
Darrhänt.
Det funkar inte i kylan.
Det går inte att skjuta när det regnar.
Det kom ett plötsligt oväder.
Det måste vara fel på tolken.
Det regnade spåspik.
Det snöade så in i helvete.
Diskad för stödhand.
Drack kaffe på morgonen.
Drog inte pipan före tävlingen
Drog pipan före tävlingen
Dåligt rengjord pistol.
Inte vintertränat.
En aning bakrus idag, gjorde sitt.
En geting surrade framför mig.
Ett skott gick efter eld upphör.
Fasiken, jag sköt en sork.
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Fel inställning på siktet.
Fel magasin.
Fel ammunition.
Fick den heta hylsan på mig.
Fick en mygga i ögat.
Fick en skur av hylsor på mig
Fick inte upp pistolväskan.
Fick snuset i halsen.
Fick en sträckning i armen.
Fingrarna blir stela i kylan.
Fluga i ögat.
Fågeln flög precis upp vid skottet.
Fältskjutning är svårare än poängfält.
För dåligt laddade skott
För hård konkurrens i denna klass.
För hård konkurrens.
För hårt laddade skott
För kallt att skjuta.
För korta tider
För litet avstånd mellan tavlorna.
För lång bana.
För långt håll.
För långt mellan tavlorna.
För sent till start.
För små mål.
För små skor, klämde.
För stora skor.
För varmt idag.
Förbannade mobiltelefon som ringer.
Getingbo vid skjutstationen.
Gillar inte molnigt väder.
Gjorde ej mantelrörelse.
Gjorde rent vapnet innan tävlingen
Glasögat blev immigt precis innan första skottet.
Glasögonen immar igen.
Glömde att dricka.
Glömde dioptern hemma.
Glömde dricka kaffe före start.
Glömde glasögonen.
Glömde göra rent vapnet
Glömde handskarna.
Glömde hörselskydden.
Glömde ladda.
Glömde magasinet hemma.
Glömde skjuta sista skottet
Glömde skärmmössan.
Glömde utav den sista stationen.
Glömde vattenflaskan.
Grusgropar är bättre tävlingsplats.
Grusgropar är kass att skjuta i.
Gröna tavlor är som en svart vägg.

83. Gul tavla, svår att se.
84. Gula tavlor är det bästa.
85. Glömde sota korn och sikte.
86. Halkade till vid ELD!
87. Hann inte med de(t) sista skotten(t).
88. Hann inte med toalettbesök.
89. Har inte skjutit på länge.
90. Har fel på slagstiftet.
91. Har kantskotten emot mig idag.
92. Har ont i ryggen idag.
93. Hörde inte ELD UPPHÖR!
94. Hörde inte kommandonen.
95. Hörde inte skjutledaren.
96. Jag bytte pistol under veckan.
97. Jag fick tobaksrök i ögonen.
98. Jag får byta vapen.
99. Jag får inte till det idag.
100. Jag har tränat för mycket på sistone
101. Jag har ej tränat under veckan.
102. Jag hörde inte uppropen och missade första skottet
103. Jag hörde inte uppropen och missade första
104. Jag skulle haft stövlar idag.
105. Jag tar det inte på allvar.
106. Jag tog det som träning
107. Jag trodde det var stödhand.
108. Jag tränar bara fält
109. Jag tränar bara precision
110. Jag tränar sällan
111. Jag är inte van att skjuta när det är så många i patrullen
112. Jag är inte van att stå i mitten
113. Jag är inte van att stå på andra
114. Jag är inte van att stå på femte
115. Jag är inte van att stå på fjärde
116. Jag är inte van att stå på första
117. Jag är inte van att stå på kanten
118. Jag är inte van att stå på sjätte
119. Jag är inte van att stå på tredje
120. Klick!
121. Knallen från sidan störde.
122. Kolven passar mig inte.
123. Kom hem från USA i går.
124. Koncentrationen störd.
125. Konstigt ljus i Polishuset.
126. Kornet försvann helt.
127. Korthåll är svåra.
128. Kramp i handen.
129. Kulan droppade på 50-avståndet.
130. Kulan studsade mot tavlan!
131. Kulan välte i luften
132. Körde fel till tävlingen, stressad
133. Laddade endast med fem skott.
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Liggställning är för svår.
Lyckas aldrig i Polishuset.
Lånat vapen
Magasinsfel.
Missade läsa förutsättningarna
Myggen var besvärande.
Nytt vapen.
Pekfingret är alldeles stelt, kylan.
Pissenödig.
Poängfält är inte mitt bästa.
Precision är inte mitt bästa.
På fest igår.
Regn på glasögonen.
Ryckte av skottet.
Räknade fel på skotten
Sand i ögonen.
Sittställningen är för svår.
Skitnödig vid första stationen.
Skjuter bäst på SM.
Skjuter bättre med Smith & Wesson.
Skjuter bättre med hård konkurrens.
Skjuter bättre med .22:an.
Skjuter bättre med 38 Special.
Skjuter bättre i Polishuset.
Skottet "flew away". Halvengelska
Skottet en "flajers". Svenglish
Skottet gick utan vidare.
Skruvade siktet åt fel håll.
Skytten bredvid störde
Sköt på fel tavla.
Slog i knäet vid förra stationen.
Smalt sikte.
Solen från höger.
Solen från vänster
Solen gick precis i moln.
Solen i ögonen.
Solen kom precis fram.
Solen mitt i tavlan.
Spelade golf i går, 18 hål.
Stel i axeln.
Stel i handen.
Stenigt underlag vid skjutplatsen.
Svarta tavlor är jobbiga.
Svårt, det skulle varit stödhand.
Såg inte kornet.
Taket skuggade.
Tandvärk.
Tappade löständerna.
Tappade magasinet.
Tappade pistolen i sanden.
Tappade siktet vid förra stationen.
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Tavlan föll ner.
Tavlan rörde sig.
Tavlan rör sig i blåsten.
Torr i mun.
Trettiotvåan (32:an) går bättre.
Trädet var i vägen en aning.
Tränar inte fältskjutning.
Tränar inte precisionskjutning.
Vapenfel för andra gången.
Vapenfel, störd koncentration.
Vapnet ej inskjutet.
Var hos tandläkaren i går.
Var tvungen att ge hästarna på morgonen.
Vinden för hård idag.
Ögonen rinner.
Ögonen tål inte detta ljus.
Övertränad.
Batterierna slut i hörselskydden.
Blandad ammunition.
Det dallrar i luften idag.
En tjur på skjutbanan!
Fallmål är för svåra.
Fingrarna darrar.
För kort pipa på denna pistolen.
För långt mellan stationerna.
För trångt på skjutplatsen.
Glömde lägga in snuset.
Har varit gipsad en månad.
Högtrycket besvärar.
Hölstret sliter bort sotet.
Isigt på skjutplatsen.
Jag känner utav lågtrycket.
Jag vill inte upp i 3:an.
Skjuthallens golv var enormt svajigt (Marcus Åkerman, EM-luftpistol)
Sköt på avdelartavlan.
Tog bort gipset igår.
Bom, jag endast deltar idag.
Det är inte viktigt att vinna.
Omskjutningar gillar jag ej.
Prickar på glasögonen.
Skjuter bättre i lag.
Tappade mina glasögon.
Vi har dålig bana för träning.
Tävla? Inget för mig!
Stålflis i avtryckarfingret.
Jackludd i magasinet (Elitskytt, kvinnlig, från Lidköping)
Får inte tid att träna, pappaledig (B. Duvgren)
Dioptern kraschade
Glasögonen gick sönder
Skugga på kornet.
Bruna tavlor är ett illtyg.

236. Domnar i pekfingret (M.T.)
237. Nöjer mig med mindre träffar.
238. Siktet sitter snett.
239. Skärsår i innerhanden.
240. Vattenbruset stör.
241. Tygludd i magasinet.
242. Det darrar i armhålan.
243. Jag stod och tänkte på Einarsson.
244. Grästuva i vägen för tavlan.
245. För mycket olja i magasinet
246. Dåligt rengjort magasin
247. Sand i magasinet.
248. Skulle aldrig bytt vapen.
249. Farsan fyllde år i går.
250. Min fru fick barn i veckan.
251. Barnen började skolan i veckan.
252. Bröllop under helgen
253. En ödla sprang förbi. (Vargönskytt)
254. Jag blev farmor idag.
255. Jag glömde siktet.
256. Jag hann inte skjuta in efter pipbytet.
257. Det var skugga på min tavla. (A.H. Mörkerfält)
258. Sotet fastnade inte på siktet. (G.A. Rutinerad Vargönskytt)
259. Den va' inte i springan när jag tryckte av! ( T.C. High Standardskytt)
260. Det spänner så över öronen. (B.D Volvo Pk)
261. När jag kom till den röda fattade jag vad jag gjorde för fel. (B.D. Volvo Pk)
262. Värker mellan skulderbladen idag.
263. Det är inte svårt men besvärligt.
264. Hade jag skjutit med en 38:a hade skottet gått in.
265. För lite krut i hylsan.
266. Tony gjorde mig nervös vid sexan. (B.D Volvo Pk)
267. Skjutledaren har nog räknat fel i protokollet.
268. Jag gjorde en vift! (B.D. Volvo Pk)
269. Jag sköt på den som inte fanns (T.F. Volvo Pk)
270. Har inte råd med sex skott var gång.
271. Vinteruppehållet har satt sina spår.
272. Skulle skjutit på de gula först
273. De svarta tavlorna var för små
274. Idag skulle man haft kängor i stället.
275. Jag fattade inte att den svängde och kom tillbaka! (B.D Volvo Pk)
276. Jag har jobbat 60-timmar den här veckan, så skotten går ovanför tavlan också har jag ont i handen.
(Känd pratsam skytt från Småland.)
277. Jag har bytt kolvplattor. (Framstående Vargönskytt med Neuhausen)
278. Jag skulle get fan i lössnuset. (Detta hördes på alliansen 2005. Skytten i fråga hade skjutit bra ner
till Volvos station mellan husen. Där han fått slut på snus. Skytten frågade då om någon hade
portionssnus. Det var det inte, men det fanns lössnus. Ok, in med snuset, han sköt sina sex skott
med det resultatet att han fick 3 eller 4 träff i Holgerstolpen.)
279. Jag har sovit snett inatt. (Precisionsskytt Aksf)
280. C är ett djävla skitvapen. (Elit-Magnumskytt från Vargön)
281. Jag blinka till och det blev helt svart. (Klass1 skytt från Volvo Pk)
282. Jag har skjutit för mycket magnum. (Aksf-skytt)

283. Det var först då jag fattade att jag skulle träffa. (Sagt av Dam 1:a efter att för första gången skjutit
med en Glock på fält . Hade nollat de tre första stationerna.)
284. Jag sköt full men tappade 2 poäng. (Känd Volvoskytt som 1 gång sköt före eldkommandot.)
285. Det är inte så noga med hur skyttet går idag. - Jag blev ju morfar idag.
286. Jag glömde sätta i en tändhatt. (Lugerskytt från Alingsås som blev en aning förvånad när han
tittade på skottet som klickat)
287. Jag såg inget hål när jag skjutit. ( Förvånad klass 1 skytt från Volvo Pk)
288. Ljuset flimrade. (Känd Vargönskytt som bidragit med många bortförklaringar)
289. Jag hade inget magasin! (Samme skytt vid precisionsskyttet. Ewa fick springa och hämta magasinet)
290. Jag var i Borlänge!! -?? (Samma skytt, men nu lite förvirrad)
291. Jasså! - Ni tränar. (Återigen samme skytt efter C-varvet)
292. Ögat följde inte med vid förflyttningen. (Skövdeskytt som förklarade missarna för sin far i samma
patrull)
293. Skinnlappen la sig över siktet. (Hört under magnumfältskjutning i Backamo den 12 aug)
294. Tavlan var så flammig. (Vedumsskytt)
295. Först så tryckte jag och då small det. Sedan tryckte jag ändå hårdare och då small det igen!!!!!
296. Jag har en grej som simmar runt i höger öga, innanför hornhinnan ibland lägger den sig i vägen för
målet!
297. Jag såg inte tavlorna för siktet var i vägen!
298. Morgontrött! Jag stod som skytt 5, Trodde vi var 6 i patrullen. Så jag sköt på 4an! (Stora tavlor)
299. Glömt att smörja in mina händer med handkräm!!!!!!
300. För färsk ammunition. Laddade förra veckan.
301. En fluga satte sig på kornet, INTE BARA EN GÅNG...utan två. Ingen tror mig.....Mölndalsskytt
på Bockstensträffen för ett par år sedan.
302. Pipan lossade

