Håndfatningen
En-håndsfatning

Først skal vi have pistolen anbragt korrekt i hånden. Fat omkring løbet med underhåndsfatning
(venstre hånd). Lad løbet pege lige ud fra dig. Pistolhåndens tommel- og pegefinger spredes mest
muligt og danner et "V". Dette "V" anbringes i hakket mellem skæfte og løb, medens du ser til, at
pistolen ligger som en forlængelse af underarmen . Håndballen lægges ind mod skæftets ryg.
Pegefingeren stritter fremad langs aftrækkeren. "Langemand" bøjes omkring skæftet, "guldebrand"
og lillefinger ligeså. Tommelfingeren lægges på "tommelfingerhylden", hvis en sådan findes.
Pistolen skal nu holdes af et kraftigt spænd mellem tommelfinger, langemands mellemste led og
håndballen. Guldebrands mellemste led spænder middel mod skæftet. Lillefingeren må overhovedet
ikke spænde og må heller ikke stritte.
Pistolen ligger nu fast og godt i hånden og tilbage er kun at lægge pegefingeren ind på aftrækkeren.
Pegefingerens 1. led skal kunne berøre aftrækkerens hele bredde, men pegefingeren må ikke berøre
skæftet fra ca. midt på fingerens 3. led.
Hvis håndballestøtte findes, skal den nu sættes op til håndballen, som den skal berøre med et let til
middel pres og gøres fast.
Håndballestøtten må under ingen omstændighed presse så hårdt på hånden, at denne klemmes
sammen og derved mister noget af kontakten med skæftet.
Du hæver nu pistolen og sigtemidlerne står korrekt i forhold til hinanden.
Hvis de ikke gør det, kan det skyldes indtil flere ting, alt efter hvad fejlen består i.

Står forreste sigtemiddel for højt eller lavt, skyldes det skæftevinklen. Find dig en anden pistol eller
få skæftet rettet, hvis dette er muligt.

Står forreste sigtemiddel korrekt i højden, men i den ene eller anden side, kan det
skyldes en af to ting.
1. du drejer ikke hoved tilstrækkeligt ud mod våbnet,
2. skæftet skal rettes til.

To-håndsfatning

Pistolen fattes som ved en-håndsfatning. Støttehånden - og den skal opfattes som støttehånd - skal
anbringes overvejende på siden af pistolen. PAS PÅ PISTOLENS BEVÆGELIGE DELE!
Ved at anbringe støttehåndens tommelfingerballe bag ved pistolhåndens tommelfingerballe, får du
flyttet pistolen så tilpas meget, at sigtemidlerne kommer lige ud for det sigtende øje, når du står med
lige strakte arme.
Hvordan støttehånden præcis skal anbringes, er svært at sige. Det afhænger af pistolens udformning,
din hånds størrelse osv. Du må eksperimentere dig frem til den bedste fatning.

TRÆNING AF HÅNDFATNING
Som alle andre grundelementer skal også håndfatningen trænes. Du skal arbejde med håndfatningen
til du kan fatte pistolen ens fra gang til gang.
Du skal øve den korrekte håndfatning igen og igen, således at du får automatiseret den måde,
hvorpå du skal gøre det. Når du griber pistolen, skal det være på samme måde hver gang. Først når
du gør det uden at tænke over det, er det i orden.

Stil dig i skydestillingen, fat pistolen korrekt som beskrevet ovenfor og kontroller at sigtemidlerne
står korrekt i forhold til hinanden - uden at du skal korrigere med håndleddet.
Læg pistolen og start forfra igen. Fortsæt sådan i nogen tid gennem nogle uger

