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Varför denna artikel? 

När man hör diskussionerna mellan skyttar så framgår det att det finns många missförstånd angående 
tolkning och vad de olika systemen har för konsekvenser. 

I den här artikeln ska jag försöka klarlägga hur det förhåller sig. 

Jag kommer bara att beröra tolkning av grovkalibrigt 7,65 mm – 11,4 mm (.30 - .45). 
Tolkning av kaliber .22 ger inga kontroverser. 

Definitioner: För att vi ska vara överens om vad som menas med olika begrep så börjar jag med två 
definitioner. 

Träffpunkt: Med träffpunkt menas centrum av det hål som projektilen gör i målet. Se bild nedan. 

Jag har här ritat in de vanligaste kalibrarna och även tolkens mått på mätflänsen. 
Detta gäller för precisionstolkar i kaliber 30 – 38. 

Kaliber: När det gäller tolkning så är kalibern lika med det hål i målet som en kula skapar. 
Om man skjuter med en wadcutter så blir hålen som i figuren ovan. 

Tolkning Nationell Precision: När man tolkar vid Nationell Precision så används inte ett system utan 
två olika system, ett för kalibrar .30 – .38 och ett annat system för kalibrar grövre än .38. 

I figuren ovan så har jag lagt in samma cirklar som i definitionen av träffpunkten på en bild av en 
spegel, så att man kan se vad de olika kalibrarna ger för resultat. Den linje som tangerar spegelns ring 
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är måttet på tolkens mätfläns (.30 - .38). Den yttre cirkeln är kaliber .45. 
Här kan man nu se att skott skjutna med kaliber .30 - .38 bedöms på samma sätt oberoende på hur stort 
hål man gjort i spegeln det som betyder något är var man träffat, alltså träffpunktens avstånd från 
ringen på spegeln. Detta gäller inte för kalibrar grövre än .38 då de tolkas till den tänkta kuldiametern. 
Följden blir att det inte som de flesta tycks tro att kaliber .30 och .32 gynnas utan det är kaliber .45 
som gynnas mest, en kaliber .45 kan skjuta 0,875 mm längre från ringen än kaliber .30 – 38 och ändå 
räknas till den högre valören. 

Tolkning Fältskytte: Vid fältskytte tolkas till den tänkta kuldiametern. 
Det får också sina konsekvenser. 

 

I figuren ovan har jag ritat in från vänster till höger hur långt ifrån figurkanten man kan skjuta med 
kaliber .30, .38 och .45 och ändå få det att räknas som träff. Som det framgår så gynnas grövre 
kalibrar. När det här systemet infördes så talades det om ökad rättvisa, det man åstadkommit är ett 
handikappsystem som gynnar grövre kalibrar. 
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