Aftrækket
Vi inddeler aftrækket i 3 områder
1. område er det bløde aftræk. Det bløde aftræk er området fra aftrækkerens forreste stilling til
trykpunktet, der er det sted, hvor aftrækkeren møder modstand, umiddelbart inden skuddet udløses.
På nogle pistoler er der et "lost" aftræk før det bløde aftræk.
2. område er det endelige aftræk. Det endelige aftræk er den modstand, du skal overvinde efter det
bløde aftræk.
3. område er efteraftrækket. Efteraftrækket er den bevægelse, aftrækkeren kan foretage, efter at
slagmekanismen er udløst under det endelige aftræk.
Aftrækket begynder allerede, når du indretter dit grovsigte. På dette tidspunkt tager du det bløde
aftræk og begynder at lægge vægt på det endelige aftræk. Ved begyndelsen på finjusteringen skal
du have lagt så megen vægt på aftrækket ( ca. 85% - 90% af aftræksvægten), at der kun mangler
nogle få gram (10% - 15% af aftræksvægten) i at skuddet går.
Når du under finjusteringen ser, at sigtemidlerne er på vej ind i korrekt sigteområde, klemmer du
yderligere på aftrækkeren, og skuddet går.
Her er det vigtigt, at du beholder "klemmet" på aftrækkeren - dvs. foretager efteraftræk.
Grunden er den, at projektilet stadig befinder sig i løbet eller umiddelbart uden for løbet og derfor
stadig kan påvirkes ved bevægelse af våbnet.
Derfor er det vigtigt, at du har justeret dit aftræk på en sådan måde, at aftrækkeren kan foretage en
mindre vandring, efter slagmekanismen er udløst.
Hvis der ikke er nogen vandring, vil aftrækkeren gå i bund, og den kraft hvormed fingeren påvirker
aftrækkeren, overføres til en bevægelse af hele våbnet.
For at kunne foretage aftræksbevægelserne ens fra skud til skud, skal aftræksfingeren ligge samme
sted på aftrækkeren hver gang.
Hvor aftrækkeren skal berøre fingeren er også et vigtigt punkt.
Alt for mange skytter regulerer ikke dette punkt, når de går fra en våbentype til en anden.

Fingersætning ved tunge aftræk og Fingersætning ved lette aftræk.
På våben med tunge aftræk ( 1.360 g) skal aftrækkeren ind og berøre fingerens 2. led, hvis det er
muligt.
På våben med lettere aftræk f.eks. cal. .22, skal aftrækkeren placeres fra leddet mellem 1. og 2. led
og frem til stedet hvor "blommen" går over i fingerspidsen, men aldrig på fingerspidsen.

På nyere våben kan aftrækkeren flyttes frem og tilbage og drejes fra side til
side.
Det er vigtigt, at du får aftrækkeren justeret på en sådan måde, at du berører
aftrækkeren i hele dens bredde og med aftræksleddet vinkelret på
våbenretningen.

