
De ”nye” kaliber regler fra 2011 som gælder for RSA er en forbedring af foregående regler men selv om de  

er et skridt i den rigtige retning, så er det dog betænkeligt at der ikke er noget krav til projektilets energi.  

Nogle arter er udeladt, f.eks Krokodille og det er derfor et stort spørgsmål hvad kravet til kuglevægt er til  

denne art. Ligeledes er en meget almindelig art i Syd Afrika som Zebra heller ikke nævnt.  

Vi har derfor tolket reglerne lidt og lyttet til de professionelle om hvad de regner for minimum og  

indplaceret de ovennævnte arter derefter. Dette er derfor en anbefaling og ikke en lov.  

  

De originale reglers minimums projektilvægte er angivet i både Gram og Grains, men omregningen mellem  

de 2 enheder , er ikke udført helt korrekt , i det originale regelsæt . Eftersom de fleste projektilers vægt på  

verdensplan oftest angives i grain, forekommer det sandsynligt at det er vægten i grain, som er den mest  

korrekte og vi har derfor ”justeret” vægtene i gram efter denne teori. 1 gram = 15,43 grain.  

De kalibre der er forslået er absolut ikke de eneste rigtige, men blot eksempler på kalibre der kan håndtere  

de angivne kuglevægte og som er meget almindelige i Danmark. Der findes givetvis snesevis af egnede  

kalibre der ikke er medtaget her. Man bør dog bruge sin sunde fornuft når det gælder anslagsenergien, som  

der jo desværre ikke er noget krav til. En kaliber 30/30 kan godt bære en tung kugle, men anslagsenergien  

er ringe og ikke egnet i klassen hvor f.eks 30.06 og andre”moderne”patroner hører hjemme.  

  

Dyr der betegnes som ”tykhudede” og som SKAL skydes med fuldkappede eller homogene projektiler  

omfatter : Elefant, Næsehorn, Flodhest, Krokodille og Bøffel.  

  

Gruppe 1: Små gnavere og fugle  

Min. kuglevægt: 35 grain = 2,27 gram  

Foreslået kaliber: 22 long, 22 magnum  

  

Gruppe 2: Dyr i størrelse til og med sprinbuk og rørbuk (mountain reedbuck)  

Min kuglevægt: 50 grain = 3,25 gram  

Foreslået kaliber: 223 rem, 243 win  

  

Gruppe 2: Dyr i størrelse til og med Impala, Bleesbuk, alm. Rørbuk, Nyala hun og Vortesvin  

Min. kuglevægt: 100 grain = 6,5 gram  

Foreslået kaliber: 243 win, 6,5 x 55  

  

Gruppe 3: Dyr i størrelse til og med Hvidhalet Gnu (Black Wildebeest), Tsessebe, Nyala tyr  

 og Ko-antilope (Red Hartebeest).  

Min.kuglevægt: 130 grain = 8,45 gram  

Foreslået kaliber: 6,5 x 55 , 270 win.  

  

Gruppe 4: Dyr i størrelse til og med Stribet Gnu (Blue Wildebeest), Kudu, Oryx (Gemsbuck),  

 Sabel antilope, Roan, Leopard og Zebra  

Min kuglevægt: 150 grain = 9,75 gram (PH´erne ser gerne lidt tungere projektiler i denne gruppe)  

Foreslået kaliber: 6,5 x 55, 270 win, 308 win, div. 7 mm, 30.06  

  

Gruppe 5: Dyr i størrelse til og med Eland Antilope, Krokodille (tilhører de tykhudede)  

Min. kuglevægt: 175 grain = 11,35 gram  

Foreslået kaliber: 7mm rem mag, 30.06, 300 win mag.  

  

Gruppe 6: Dyr i størrelse til og med Bøffel, Løve og Giraf.  

Min kuglevægt: 250 grain = 16,2 gram, Bøffel anses som værende i gruppen ”tykhudede”  

Foreslået kaliber: 9,3 x 62, 375H/H (gerne større)  

  

Gruppe 7: Tykhudede til og med Elefant, Næsehorn, Flodhest.  

Min kuglevægt: 300 grain = 19,45 gram  

Foreslået kaliber: 375H/H og større  

 

 


