
Ladeguide 

 
Denne guide er skrevet for at dele vores erfaring i at lade ammunition, med specifikt fokus på jagtprojektiler fra 
DK Bullets, udført i messinglegering. 
 
Før du overhovedet erhverver dig projektiler fra DK Bullets, er det vigtigt at du er sikker på din  
twist rate, eller på dansk, stigning i riffelpiben. Da et messingprojektil er lettere end et tombak/bly projektil, 
kræver det at projektilet er lidt længere for at opnå samme vægt som et Tombak/bly projektil. Dette gør at der 
stilles krav til en hurtigere stigning i riffelpiben. På vores hjemmeside kan du under produktsiderne se hvilken 
stigning og hastighed der kræves for at stabilisere vores projektiler. Lad os tage udgangspunkt i følgende projektil.  
 
http://www.dkbullets.dk/kaliber308hunter160grainsbt.htm 
 
Her kan du se at ved en twist rate / stigning i piben på 1:12 er projektilet stabiliseret ved 730 meter i sekundet 
ved 0 grader Celsius. 
 

 
 
Stabilitetsfaktoren skal bare være over 1,4. Skydes projektilet af i fx en 1:11 stigning så er stabilitetsfaktoren 1,7 
hvilket er mere end nok til at stabilisere projektilet. En 1:13 stigning er i dette tilfælde ikke godt nok og projektilet 
vil højst sandsynligt skyde meget dårligt. 
 
Når det rigtige projektil er valgt er det tid til at kigge på riflen. Riflen skal være i forsvarlig stand. Det anbefales at 
piben renses helt i bund for hvad den nu en gang har skudt med. Det er vigtigt at gøre da messing opfører sig 
anderledes end kobber- og tombaklegeringer. Når piben er renset helt i bund skal der cirka 10-20 skud igennem 
for at der skabes messingaflejringer og piben begynder at præstere små skudgrupper. dette er vigtigt at gøre 
inden den rigtige ladning skal findes. 
 
Når den rigtige ladning skal findes anbefaler vi at der udføres en stigetest. En stigetest udføres på følgende måde. 
 
Først skal der findes en start-ladning. Vi anbefaler at man starter cirka 15 procent under max. ladning, hvor det 
viste tryk i Quickload er gult.  
 

 



Hvis man ikke har Quickload kan der findes data på de mest gængse kalibre på vores hjemmeside under info: 
http://www.dkbullets.dk/information.htm. Kig efter "Ladetabel / Simplified reloading data".  
 
Har man en kaliber der ikke er på listen er man altid velkomme til at kontakte DK Bullets på e-mail: 
info@dkbullets.dk 
 
Det er vigtigt at kende COL / totallængden på patronen. COL opgives som CIP eller SAAMI på forskellige kalibre. 
For at være sikker på at man kan bruge standard COL skal der lades en prøvepatron op. Patronen skal kamres og 
lades fra magasin. Hvis der er problemer med fødning fra magasinet skal COL gøres fx. 1 mm kortere og der 
prøves igen. Når alt fungerer måles COL og tallet tastes ind i Quickload. 
 
Bruges der anden sættedybde, hylstervolume, hylsterlændge eller riffelpibelængde skal disse tal rettes til og 
krudtmængden tilpasse så man igen lægger cirka 15 procent under max. tryk. I dette tilfælde er krudtmængden 
44.5 grains. Personligt plejer jeg at lade 3 over og 3 under, og skille ladningerne med 0.3 grains. Dvs. at følgende 
ladninger opnås. 43.6 - 43.9 - 44.2 - 44.5 - 44.8 - 44.9 - 45.2. Der lades en af hver og 5 stk. af den mindste 
ladning så der er noget at indskyde med på 100 meter. Ved de høje ladninger skal der holdes øje med tryktegn. 
Vil man fx skille ladningerne med 0.2 grains kan dette også gøres, mes så skal der lades flere op da differensen 
fra min. til max. ellers bliver for lille.  
 
Der kan nu gøres to ting. Ejer man en Magnetospeed kronograf kan denne sættes på riffelpiben og man kan skyde 
de forskellige ladninger af. Placeringen af skuddene er ikke vigtig her da kronografen kan flytte Point OF Impact. 
Det vigtige her er at se på hastighederne. De 3 eller måske 4 der ligger tættest vælges og den i midten er den 
ladning der skal arbejdes videre med. Dette kan selvfølgelig også gøres med andre kronografer. De skal bare være 
ret nøjagtige. 
 
Ejer man ikke en kronograf, kan man gå på 100 meter banen og skyde de forskellige ladninger af. Se billede. 
dette er en stigetest med 9 forskellige ladninger der er skilt med 0.2 grains. Her ses det tydeligt at skud 1,2,3 og 
4 næsten sidder på en horisontal linje. Det er de skud der har lille spredning i mundingshastigheden. Det er 
praktisk taget det man finder med kronografløsningen, men her er det bare visuelt mere tydeligt.  
 
De to løsninger kan også kombineres så man både får et visuelt billede og hastighedsmålinger. 
 
 

 
 
 
Synes man at stigetesten er for kompliceret man man lave en nem test med 3 forskellige ladninger, skilt med 0.5 
grains krudt. I dette tilfælde ville udgangspunktet være: 44.0 - 44.5 - 45.0 grains krudt. De 3 ladninger skydes af 
på 100 meter og den mindste gruppe vælges. 
 
Herefter lades x antal patroner op og man kan tjekke ladningen og samtidig klare indskydningen. 
 
Vil man efterfølgende arbejde mere med en mindre skudgruppe kan der arbejdes med sættedybden. Men dette er 
ikke et avanceret ladekursus, blot en kort gennemgang der gerne skulle give nogle acceptable skudgrupper. 
 
 


