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VAPENVÅRD KRUTGEVÄR 
 
Vapenvård är ett viktigt moment för att bibehålla krutvapnets precision och funktion. 
Innan varje skyttepass bör vapnet ses över så att allt fungerar som det ska. Skruvar bör kontrolleras 
så att de är korrekt åtdragna. Eventuell olja bör avlägsnas ur pipan. 
Efter skytte så finns förbränningsrester av krutet kvar i pipan. Om inte dessa förbränningsrester 
avlägsnas så kommer de ganska snabbt att påverka precisionen och pipans livslängd negativt. I 
skidskytte så utsätts även vapnet för en hel del fukt i samband med regn, snö och kondens då ett 
kallt vapen tas in i värme. Fukten tillsammans med krutets förbränningsrester gör att stålet i pipan 
rostar väldigt fort. Därför är det viktigt att vapenvården genomförs omedelbart efter ett avslutat 
skyttepass. 
Förutom pipan så finns det en hel del andra funktioner på vapnet som behöver regelbundet behöver 
ses över för att garantera vapnets funktion.  
 

Innan skytte 
Detta bör kontrolleras innan varje skyttepass för att säkerställa vapnets funktion och precision. 

• Kontrollera att lådskruvarna är korrekt åtdragna. Vi rekommenderar att momentnyckel 
används och att skruvarna dras med 4-5 Nm. 

• Kontrollera att dioptern och diopterhålet(iris) sitter fast ordentligt. 

• Kontrollera att korn och korntrumma sitter fast ordentligt. 

• Se till att remmar och selen sitter som de skall och är ordentligt fastsatta. 

• Dra ur eventuell skyddsolja ur pipan 
 

Daglig vapenvård 

Detta bör göras efter varje träningspass eller efter dagens sista pass om man skjuter mer än en 
gång/dag. Om det är på vintern skall geväret tempereras, för att undvika kondens, innan vården 
genomförs. 

• Dra någon eller några proppar eller linnelappar genom pipan med snöre eller stång så att 

alla lösa krutrester dras bort. 

• Applicera lite olja på en propp eller linnelapp och dra genom pipan med snöre eller stång ett 

antal gånger. Vänta sedan någon minut så att oljan hinner göra lite nytta. 

Använd en vanlig neutral vapenolja. 

• Polera nu med rena proppar eller linnelappar tills de kommer ut hyfsat rena från pipan igen. 

Om geväret skall användas inom kort och kommer att förvaras i en torr miljö kan man sluta 

här. 

• Om geväret skall transporteras eller kommer att förvaras i en fuktig miljö bör man applicera 

ett tunt lager olja i pipan. Detta måste dock poleras bort med proppar eller linnelappar 

innan man skjuter nästa gång. 

Regelbunden Vapenvård 
Detta bör göras med jämna mellanrum.  Ett lagom intervall är att genomföra detta efter att det är 
skjutet ca.500 – 600 skott i en pipa. 

• Dra någon eller några proppar eller linnelappar genom pipan med snöre eller stång så att 

alla lösa krutrester dras bort. 
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• Applicera lite Solvent på en propp eller linnelapp och dra genom pipan med snöre eller 

stång ett antal gånger. Vänta sedan ca 10 minuter så att preparatet hinner lösa upp 

fastbrända krutrester, (vänta max 20 min). Polera med en mässingsborste eller filtproppar 

med mässingsspån genom pipan under tiden som solventen verkar. Om mässingborste 

används skall man se till att den är ren och rak så att den inte skadar pipan. Om filtproppar 

med spån i används kan man applicera solventen direkt på filtproppen. 

OBS, gör inte detta kvällen innan en tävling då de första 5-10 skotten kan variera lite innan 

pipan har stabilisera sig igen, detta kan då verka störande under inskjutningen. 

• Polera nu med rena proppar eller linnelappar tills de kommer ut hyfsat rena från pipan igen. 

Om geväret skall användas inom kort och kommer att förvaras i en torr miljö kan ni sluta 

här. Om geväret är riktigt skitigt kan ni tvingas göra om momentet med solventen en gång 

till. 

• Om geväret skall transporteras eller kommer att förvaras i en fuktig miljö bör man applicera 

ett tunt lager olja i pipan. Detta måste dock poleras bort med proppar eller linnelappar 

innan man skjuter nästa gång. 

Oregelbunden vapenvård 
• Någon eller några gånger/år bör dioptern mätas upp med en mät-klocka. 

Passa också på att ”smörja” in dioptern med gun coating, detta ger ett bra rostskydd som 

förlänger livslängden på dioptern. 

• Några gånger per år bör slutstycket plockas i sär och rengöras, samt smörjas med förslagsvis 

Gun coating för att säkerställa att slutstycket fungerar som det skall och att det går lätt att 

repetera. 

• Om träning har skett i kraftigt regn bör stocken och systemet delas och torkas tort. Det är 

inte bra om det finns olja eller vatten mellan systemet och stocken, detta kan försämra 

precisionen. 

• Om pipan har börjat bli sliten, riktigt smutsig eller om den skjuter sämre än normalt kan 

man behöva polera pipan med polerpasta.  Detta kräver en hel del kunskap och arbete, och 

det är därför lämpligt att kontakta en vapentekniker för vidare instruktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rekommenderad Vapenvårdutrustning 
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