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__________________

Av: Pål Erik Jensen

Dette er mine opplevelser/tanker rundt WBC8. 

(Onsdag 7.sept.2005) 
Endelig var dagen her som vi i Norges Benchrest Team-2005 har ventet på! 
Deltakerne fra Norge er: Pål erik, Ole H, John F og foto by Trond Å.

Våpen og utstyr var allerede blitt sendt -1-uke i forveien med shipping via Nor-Cargo. Dette for å 
slippe noe tull med Custom i USA. Samt at vi ønsket ikke å måtte bære på all bagasjen selv. 

Ble hentet som avtalt av Trond kl.04:30 hjemme hos meg. Vi skulle deretter ha felles oppmøte hos 
John på Romerike med fellestaxi ned til Gardermoen. 
Når vi kommer -5-min. før tiden står allerede John i tlf. og tegner og forklarer…….. Ole hadde kjørt 
seg vill med GPS et eller annet sted i Jessheim området, fikk heldigvis taxi sjåføren vår til å rettlede 
Ole via tlf. Så det ordnet seg til slutt. Dette var jo det vi trengte for å mobbe Ole resten av turen i 
USA…. *smiler* 



Min oppgave for turen å ordne med flybilletter. (Oslo – Chicago)
Innsjekk Gardermoen uten problemer, mens vi venter på flyet ”vårt” får vi beskjed om at det er -20-
min. forsinket. Dette er ikke bra da det er litt tight mellom landing i Stockholm og videre til 
Chicago. Dette ble akkurat på håret skulle det vise seg ! Vi var de -4-siste om bord i det vi ble ropt 
opp som savnet til flight’en. Resten av turen gikk knirkefritt. 

På monitoren til hvert sete, kan man man bestemme selv hvilken vinkel kamera skal ha. Fremover 
eller nedover.
Dette er rett før landing i Chicago.



Ankom Chicago O’hare flyplass, hvor vi hadde hørt mye om Immigration og hvor lang tid etc. dette 
kunne ta. Var forbi Immigration på -10/15-min. Da lå allerede bagasjen vår klar på båndet…. 
Imponerende, raskt! Deretter sto Custom for tur, som foregikk kjapt og greit for oss! 

Trond's oppgave for turen hadde vært å skaffe leiebil. 
Vi skulle bare ringe ved ankomst, så skulle de sende en bil for å plukke oss opp. Vi hadde leid Ford 
Van så vi skulle være sikre på å ha plass til alt som skulle bli shoppet inn av utstyr..… 

John's oppgave for turen var transporten av våpen og utstyr.
Heldigvis så ringte John til Kelbly’s for en sjekk om våpnene våre hadde kommet. Det hadde IKKE 
kommet våpen/utstyr, så vi ringte BAX Global shipping, som samarbeider med Nor-cargo i Norge. 
Det skulle vise seg at de mankerte invitasjonen vår til WBC8 for å få våpnene våre gjennom 
Custom??? Merkelig fordi dette var allerede levert via ATF (Dep. Alkohol, tobakk og firearms) Fikk 
tegnet å forklart hvor vi skulle kjøre, heldigvis hadde alle sammen med alt av papirer. Dette ble 
levert til ei meget service innstilt dame hos BAX, som skulle ordne dette videre ! 
Bilen ble så satt i riktig retning, og det skulle vise seg at det var litt lengre enn det vi hadde beregnet 
uti fra kart/GPS osv… Men vi ankom hotellet etter ca.9timers kjøring. Det skal sies at fartsgrensen 
ble holdt, vi stoppet å spiste middag, strak på bena, fylte drivstoff til en HELT annen pris enn 
hjemme (Hører du Bondevik ???) 

(Torsdag 8.sept) 
Etter en god natts søvn var frokost som sto for tur! Jeg finner egentlig ikke ord for denne 
frokosten!! Så jeg sier bare at dette er den dårligste frokosten jeg noensinne har sett og smakt rundt i 
verden, og lar det bli med det !!! 
Kaffe & Juicen smakte godt, resten…… ”No comment” 



Så var det opp til banen, vi hadde fått tegnet opp et kart på lokale veier så adressen 7222 Dalton Fox 
Road var enkelt å finne. Litt merkelig følelse egentlig å se skiltet til Kelbly’s Rifle Range. Dette er 
noe jeg/vi bare har sett på internett, hørt om etc… Kelbly’s er jo Benchrest’ens mekka. 

Her er det gode nabo forhold!!!!!!!! 
Tviler på om dette hadde blitt godkjent på en skytebane i Trauste Norge *smiler* 



På banen står det 60 benker, WBC8 skal bruke de 40 midterste. Bilder er tatt før banen er rigget 
med vindflagg. 

Førsteinntrykket er overveldende.



Våre gode naboer i øst.
Hva er det som møter oss i låven? Det er jo våre gode naboer i øst…. Svenskene. Bestandig like 
hyggelig å treffe de. Svenskene stilte med 3 fulle lag. Altså 12stk. inkl. 2 damer.

Pri. 1 nå i dag var jo ”Hva skjer med våre våpen/utstyr” ?? 
Det var ca.14-16 timer siden hun hos BAX fikk det hun trengte av papirer! Fortsatt så hadde det 
ikke kommet noe våpen til oss  
John fikk tak i dama på tlf. Det viste seg at når hun kom bort til Custom dagen i forveien så hadde 
de stengt, dette skulle hun ta seg av i dag! 
Vi viste da at vi ikke kom til å få noen våpen den dagen da det tross alt er -9-timers kjøring fra 
Chicago. Da var det en ting å gjøre, nyte dagen, gjøre det beste ut av den osv… 
Været holdt en 28-30 grad. Kjempefint sommervær. Det gikk med noen bokser med Cola, kaffe 
osv..

 



Det Australske ekteparet Ellison's hadde BR skyteskole for Russerne! Viste seg at Ellison allerede 
hadde vært over -3-uker i USA på kryss og tvers og deltatt på forskjellige stevner allerede. 

På BR skolen deres ble det brukt video kamera både bak/skrått og foran/mot skytteren med 
gjennom gang etterpå. 
Nå vet ikke jeg deres utgangspunkt eller kunnskap innen sporten, men det med videokamera er nok 
ikke så dumt? Da kan man se hva, hvordan osv etterpå ! 
Sjekk mer på www.benchresttraining.com 

Epilog:
Vi vet i etterkant at The Elison's var i USA 3-4uker etter WBC8 også, de deltok på en rekke stevner 
blant annet Nationals som er et kjempestevne i USA. Dette ble arrangert 2 uker etter WBC8. Så 
Elison's hadde lang ferie i USA.

http://www.benchresttraining.com/


De ansatte på Kelbly’s må bare roses… 
For en service innstilling til skytterne, jeg og Trond fikk full gjennomgang av han som hadde 
ansvaret for stokker! Han var i full jobb med en stokk da vi tittet inn døra. Han la fra seg stokken 
han holdt på med og begynte å tegne å fortelle om hva de gjorde og hvordan de gjorde det. 

Det samme gjorde de som sto for service jobber etc. før/under/etter stevne. 
Passet på å få Tom/Børsemaker til å ta av Jewell avtrekket å rense/smøre dette. De tok også å åpnet 
bolten, renset og smurte opp tennstempel fjæra. Avtalte samtidig at etter stevne var ferdig, skulle vi 
ta av pipa for å veie Stokk, kasse, kikkert og montasje. For å ha muligheten for å bestille ferdige 
piper. Eneste er at det er litt papir arbeid for dette (UD - søknad om import osv. Kelbly forlanger 
dette!!!) 

Det er atskilte rom for hver enkelt operasjon på ei rifle. Støping av stokker, lakkering av stokker, 
polering/service, dreiing av piper, pakkedisk, hvelv for oppbevaring av våpen, butikk, kjøkken, 
lunsj rom, kontorer og wc m/dusj. 



Nye stokker klar for montering.

Husker ikke om dette er nye eller gml. Former ? 



Jeg vil IKKE kalle dette en skytebane, det er et skyteanlegg m/campingplass. Ja, dere leste riktig! 
Det er lagt opp strøm på samme måte som på en campingplass til hustrailere etc.… Sammen med 
Speaker anlegg over hele området! 

Trond som fester inntrykk på videokamera...



Inne i bygget hos Kelbly’s så hadde Ed Watson stand. 

Han skulle egentlig vært deltaker på laget til USA, men pga. sykdom så måtte han melde avbud. 
Han hadde stand i -2-dager så skulle han på sykehuset for strålebehandling i -8-uker for 
lungekreft… Dette er en kjempekar, satt lenge å pratet med han, ønsker deg alt godt videre med 
behandlingen Ed……………… 



Gjennom hele dagen og hele stevne kom det bud biler fra Fedex, Ups, Dhl osv… Det var en 
skytteltrafikk fra disse hele tiden. Sinclair Intl. kom utpå ettermiddagen, de skulle ha egen stand 
under WBC8. 
Det var en del pakker som var bestilt på forhånd til deltakerne, deriblant våres og min  

Siste vi gjorde før vi reiste hjem til hotellet var å sjekke opp ang. våpen! 
Fikk svar at alt papirmessig var i orden! Så det skulle bli sent i løpet av natten, slik at det var hos 
oss fredag morgen. 

(fredag 9.sept) 
Ble vekket i natt av at tlf. min ringte! Det var Netcom som lurte på om jeg ville fortsette som 
kunde? 
”Smart” gjort å vekke meg på den måten.... Damen ble avbrutt umiddelbart, og bedt om å ringe 
igjen om -3-uker da jeg er på ferie i USA………… klikk. 

Spenningen var stor da vi kom på banen, om våre våpen hadde kommet? 
Negativt igjen, nye undersøkelser osv… Fikk svar at det var mulig de måtte sende egen bil med 
våre våpen osv… Fordi det var et krav om transport av våpen skulle ha -2-sjåfører. 

Uten våpen ingen skyting!
Her kommer det fine med Benchrest skyttere inn, alle hjelper til. Jim Kelbly sier at vi SKAL skyte, 
om vi så må låne våpen/utstyr fra de. Flere tilreisende tilbyr seg også å skaffe våpen/utstyr av deres 
eget for at vi skal få skyte. Så sant det skulle gå helt galt? 

Dagen blir da gående til å bruke enda mer penger på ”snæks” hos Ed Watson og Sinclair. 
Har blitt handlet en del ”kjekt å ha” ting. Dette er i tillegg før Bruno Shooters Suply og A.S.A har 
kommet med sine stander. Dette blir faen meg en dyr tur, altså mer en det jeg har regnet med  
Men, som vi pratet om, det er NÅ vi har tjangsen til å se/klå på alt utstyret som finnes, ikke bare 
glane på det via en pc eller katalog osv. 
Her er teltene som Sinclair Intl og Bruno Shooters Suply har stand. 



(lørdag 10.sept) 
Kom på banen og håpet at vi skulle få våpen i løpet av dagen……… ? 
Det første som møter oss på banen idag er brede glis fra stort sett alle deltakerne og ansatte etc. som 
ropte til oss ”Hi Norway, your guns are here”. Det er vel ingen på WBC8 som ikke hadde fått med 
seg at «The Norwegian Team» gikk å sparket i grusen uten å skyte de -3-første dagene ? 

Brått ble det hektisk for oss, rigge utstyr, sjekke at alt var der osv. Siden skulle det lades opp og 
skytes. Her er vi ferdig utpakket… 

Jeg for min del skjøt 100 skudd med min std. Ladning av N-133 og Berger 68gr. FB. 
Av alle de -5- skudds gruppene mine denne dagen var ingen av de over 9-9,5mm. @ 100yards. 
Synd jeg ikke klarte å fortsette med dette utover i uken  

I dag kom også Hart Rifle’s med sin stand, så nå ble enda mer å se og kjøpe *oppgitt* 
Ble kjøpt litt her også etter hvert. 

(søndag 11.sept) 
1. Offisielle treningsdag: 
Startet dagen med frokost sammen med USAs raskeste BR-skytter Bill Goad. Han 
skyter_5_skudd_på_12,5-13sek. Vi prater da om 5-skudds grupper i verdens klasse innen BR. Og 
det fra single skudds kasse àla Stolle Panda etc.. La meg si det slik, du skal ha ”linet” opp rifla 
rimelig godt i front og bak sekken så den havner tilbake nøyaktig på samme sted som 
utgangspunktet…. 



Her er det bilde av treningsskivene og stativet. Det var egne konkuransestativer: 

Banen sett fra skivene: 



Fra skivene, men annen vinkel:

Bestemte meg for å teste noen andre kuler i dag. 
Watson 65gr. FB ble testet først. Den kula går greit i rifla, men ikke overveldende. 
Så ble Fowler 68gr.FB testet, denne gikk en del bedre. Skal teste mer i morgen. Men foreløpig ser 
det ut til at WBC8 kommer til å bli skutt med Fowler kuler ! 
Det er vanskelig å se hvor små/store gruppene er gjennom kikkerten på 100yards. Tipper de beste 
gruppene mine av Fowler lå på ca.6-6,5mm. 
Det har vel ikke godt en eneste dag uten at det ikke har blitt handlet noe ”snæks”. 

Alle deltakerne fikk i dag sin velkomst ”pakke” 
Full pose med opplysninger om WBC8, info om ”Wayne county, Ohio”, reklame fra alle de store 
leverandørene, caps, WBC8 merke, beltespenne osv… 
Det er deltakere fra følgende land: 
Australia, Austria, Canada, Finland, France, Germany, Indonesia, Italy, Japan, Luxembourg, 
Namibia, New Zealand, Norway, Philippines, Russia, Spain, South Africa, Sweden, United 
Kingdom, United States. Totalt 20 land og 158 personer 

(mandag 12.sept) 
2.Offisielle treningsdag, og siste treningsdag før WBC8 er i gang. 
I dag er det også innveiing/registrering av våpen osv. 
Det er imponerende at WBC8 har fått alle de kjente til å være med som Teknisk komitee etc. 
Innveiing og måling ble foretatt av bare kjente personer: Walter Berger, Don Gentner, Chuck 
Dalessandro, Stan Buchtel, Perry Morton, John Inman m.fl. 
I LV kan komplett våpen veie 10,5LBS (4,76kg) 
I HV kan komplett våpen veie 13,5LBS (6,12kg) 
Stokkbredden skal ikke være bredere enn 3”, dette ble også kontrollert. Det ble videre tatt 
stikkprøver utover i mesterskapet, samt at det ble kontrollveid før hver klasse. 

På ettermiddagen var det middag @ Kelby’s Rifle Range sponset av: 
Bruno Shooters Supply, grillet kylling m/tilbehør og drikke. 



(tirsdag 13.sept) 
I dag er det LV 100 som skal skytes. 
Begynte bra i ”Warm up” siden gikk det ræ… 
Fikk ofte skudd som jeg ikke skjønte noe av, er greit nok at ei kule går ut av gruppa 2-3mm. Fordi 
jeg ikke passer på ! Men IKKE 7-8mm. ??? Skjønner ikke noen ting. 
Denne banen straffer deg knallhardt, hvis du ikke er oppmerksom på vind/styrke/retning på alle 
flaggene! 

Det er hvertfall noen som får det til! Dette er skiva til Dave H. Fra Canada 
5 skudd @ 100 yard. Den tellende blinken er på toppen. 



Dette er ei rifle som ble vist frem under dagen, var ikke ikke så spesiellt før du kikket nærmere… 
Remington 40X, Hart 1-14” pipe, cal.6BR, Leupold LRT 8,5-25X50 
Dette er rifla som er på forsiden av September 2005 nummeret til Precision Shooting 



(onsdag 14.sept) 
I dag er det HV 100 som skal skytes. 
Er fornøyd med -2-serier i dag, resten gikk dritt som i går ?? 
Ole skjøt meget godt og jevnt i dag, havnet på totalt 24plass *meget bra skyting Ole* 

Vi fikk en trist melding i dag på banen: Skip Otto (en av legendene innen BR) døde av hjerteattakk 
på en annen bane, der som det blir arrangert National’s til helgen (tisvarende Norgesmesterskap). 
Dette er/var en av de store som har formet skytesporten og kommet med masse tips/råd og 
produkter for BR. Disse blir i dag solgt bl.a. hos Sinclair Intl. 
Han døde hvertfall på skytebanen som var hans ”mekka”……... 

Hilste forresten på Fred Sinclair i dag, grunnleggeren av Sinclair Intl. 
Trond, John, Fred Sinclair og Johanna Gordon fra Arendal…. Trivelig dame som har bodd I USA I 
mange år. Er gift med Skip Gordon grunnleggeren av Shooter Shot som blir arrangert 1 gang i året 
hos Kelbly. Det var for 33.år på rad i 2005 



Fra Barbeque’n hos Jim Kelbly m/fam. som ble sponset av Sinclair Intl. Her var det også 
underholdning av ”Average White Broads”. 
Robban på fest, bilnøkler og øl…………*smiler* 

Stemningsbilde fra Barbequen hos Jim Kelbly 



Hva skal jeg si? Jeg er rørt/imponert/ydmyk for de personene som ble ropt opp og kom frem 
sammen her i kveld! Dette er Benchrest sportens fedre! 

George Kelbly Sr. og Skip Gordon (Grunnlegger av ”Super Shot” og gift m/ Johanna fra Arendal) 

Stan Buchtel og Sal (Grunnlegger av Shooter’s Choice) 



Bob White (Mange år's President i IBS samt innehaver av Shooter’s Corner) og Ferris Pindell ”Pappaen” til 
6mm.PPC (ene P’en i PPC) 

Fred Sinclair (Sinclair Intl) og Walt Berger (Berger bullet’s) 

Jeg vet rett å slett ikke hvordan jeg skal formidle mine inntrykk av denne kvelden?? Er vel rett å 
slett målløs! Disse personene er slike jeg har lest/hørt/sett skrevet om gjennom flere år! 
Her har jeg de foran meg, spiser middag med de, prater med dem. 
Jeg er evig takknemlig for at jeg fikk oppleve dette! 



(torsdag 15.sept) 
LV-200 i dag. Begynte med en meget bra serie, synd det var i ”Warm up”. Siden ble det verre  
Fikk reddet meg litt, med to ”greie” serier. Men som tidligere fortalt, man blir straffet knallhardt på 
denne banen, hvis man ikke følger med! 

Var med som ”observer” ikveld på delegat møte, der det ble diskutert regler/forandringer osv. Samt 
at det ble gitt info om WBC9 (2007) Veimar/Tyskland. 
Det ble også holdt avstemming om WBC 10, det var -2- søkere Australia og Sør Afrika. 
Sør Afrika gikk av med seieren 12 mot 6 stemmer. 
Det skal sies at begge hadde meget gode presantasjoner for sitt land. Pga. litt dårlig engelsk så 
benyttet Sør Afrika Bob White (Shooter’s Corner) til å holde innlegget. 
Gleder meg allerede  Man kan jo slå sammen dette WBC 10 med Safari jakt………… 
Hørte jeg snakk om kostnader igjen… *oppgitt* 

(fredag 16.sept) 
I dag er det HV-200. Jeg har rett å slett mye å lære innen BR sporten. 
Jeg får ofte 4+1 i gruppa, altså ei kule som flyr ut for meg . Dette begynner å bli litt frustrerende, 
siden jeg vet at både våpenet og meg selv er mye bedre enn dette. Jeg vet at jeg ikke har 
kunnskap/erfaring nok til å hevde meg i toppen i dette selskapet. Men jeg burde skutt mye bedre 
enn jeg har gjort under stevne! 
Jeg er missfornøyd med min skyting. Men opplevelsen og turen har vært et minne for livet  

I kveld var vi invitert til familien Bond’s på middag. 
Her kom også mange andre deltakere: Australia, Østerrike, Tyskland, Spania & deler av laget til 
USA m.fl. 
I garasjen til Bond’s sto det Cryo maskin, altså en maskin som ”fryser” ned ståldeler til -300 F, så 
blir det oppvarmet til + 300 F. Vi kjenner best til f. eks løp og/eller kasse som blir Cryo behandlet…
Overraskelsen var stor da det var Fru Bond som drev dette!



-288 F Sto den på da vi gikk, den skulle ned til -300 som tilsvarer ca.185grd. celsius. 



Herbie Bond drev også med dette, men et annet sted. Han sitter også som Director i NBRSA. 
Til middagen satt jeg og John sammen med Herbie (verten) og Stuart Elliott fra Australia. Etter vært 
kom også kona til Stuart som heter Annie. Mike, Ed & Jack (USA team) dukket opp sammen med 
Bart Sautier (Barts Bullet’s). Vi ble alle sittende å prate om BR *bombe* 

John, Mike R, Bart S (Bart’s Bullet’s) Annie E, Hobie B (Husvert) Jack N. med ryggen til Trond, 
Ole og Stuart E. Akkurat her ble det diskutert fylling av sandbag. 

(17.sept) lørdag
I dag skal jeg skyte 5x200 HV -10-skudds serie.
Det er min første gang jeg gjør dette, så det kan jo bli spennende! Siden det har gått dritt hele uken.
Når man skyter 10 skudds serie har man 12min. Til rådighet. Dette syntes jeg faktisk ble i meste 
laget. Det hadde holdt lenge med 10min. 
I ”Warm up” serien fik jeg en grei gruppe, ”Ikke noe å skrive hjem om, men heller ikke til å grine 
av”. Siden gikk det verre og verre…. Helt til siste serien, det var den beste av alle sammen! 



Denne 10skudds skytinga er ikke tellende for noe som helst, det er mer som en avslutning, selv om 
det blir gitt premie etc. i denne klassen også. 
På vei for å skyte mine siste 10skudd…… 

Rett før siste serien starter.. 



Banketten/Premiering skulle forgå på Pine’s Golf club, og var sponset av Leupold, Krieger og 
MTM. 
For et anlegg  Jeg har selv vært på en del fine golf anlegg (Nei, jeg spiller IKKE golf!) rundt om i 
verden, og dette sto ikke tilbake for noen av disse! 



USA var ”storeslem” på lagskyting.. Det ble 1. 2. og 3. plass 

Maten vi fikk var nydelig, så vi ble sittende til bords en stund… Da skjer selvfølgelig det som må 
skje BRANNALARM på stedet, noen gikk ut pga. av at det var brannalarm, andre gikk ut pga. av 
lyden i sirena og andre ble sittende. Det er jo ikke noen vits å gå ut før man ser ild/røyk……… 
Ene serveringsdame fortalte de hadde hatt en liten brann på kjøkkenet og brannvesenet var på vei… 
Plutselig ble det jæv… mye blålys, sirener etc.… Det kom -5-brannbiler + kommandobil. Man kan 
si det ble folksomt en periode. Og ikke minst fullt på parkeringsplassen… 



(søndag 18.sept) 
Ingen planer i dag, utenom å levere alt utstyr oppe hos Kelbly. Det blir våpen og lade utstyr som 
skal sendes med BAX global via Nor-Cargo i Norge. 
Brukte 1 times tid på å pakke om ting for å få mest mulig med shipping firma. Fikk til slutt lempet 
alt ut i bilen og satte kursen mot Kelbly. Når vi kom frem dit, så var det også noen fra Australia der 
siden han ene fikk kamret ei ny pipe. George Kelbly ”himself” var der og pratet om piper, kamring, 
kroning, kuler med/uten moly… Da går tiden fort  
George Kelbly gjør ikke mye ut av seg, men når han forteller at slik og slik er det… Da er bare og 
høre etter… Han har så mye kunnskap om presisjon innen våpen og hva som skal til for dette, at jeg 
tar av meg hatten for den mannen og hans familie. 
Stuart & Annie Elliott kom også innom for å ta farvel med Kelbly’s. Vi fikk alle sagt farvel til 
George, Jim & Ian Kelbly. 
Jim lurte på hva vi skulle resten av dagen, siden vi skulle fly hjemover først i morgen (mandag) ? 
Da vi ikke hadde noen spesielle planer… Anbefalte han oss å reise til ”Fin-Feather-Fur Outfitters” 
Største våpen butikken i området. Selv om det var ca.40min unna med bil. 
Det ble kjapt bestemt med et blikk på hverandre. Begynner å kjenne hverandre godt nå. 
Stoppet på veien dit for å spise lunsj. Alt annet enn hamburgere var aktuelt, da vi har fått det i -1- 
uke nå hver eneste dag til lunsj. 
Siden jeg/vi var sultne ble det middag til lunsj.. Steak, grønnsaker og fries til lunsj smakte 
himmelsk. 

Hadde ingen forventninger til størrelse på denne butikken, regnet ”bare” med at den var stor… Men 
dæven steike hvor stort det var. 3 etasjer med alt innen Våpen, ammo, ladeutstyr, fiske, klær, 
friluftsartikler osv.. 
”You name it, they got it” 



De hadde et rikt utvalg av våpen: 



Dette er en jubileums modell til $1669.- 

Aner ikke prisen på disse, men jeg vet det er noen på sluttstykke som er ”hektet” på slike våpen. 



Mr. Shoppingman fant ut at han skulle ha fullt jakt antrekk, som tenkt så gjort. Bukse, jakke, belte 
osv. Problemet var jo plass hjem?? 
Løsningen var å kjøpe en bag å legge klær i den, spiller jo ingen rolle om det blir krøllete. Bag
var jo ingen problem, Fin-Feather-Fur Outfitters hadde det også… 

Det var også en mengde utstoppede dyr: 



(mandag 19.sept) 
I dag var det hjemreise, sto opp til ”vanlig” tid som har vært 0600-0630, og vi hadde sjekket ut 
0730. Bestemte at vi skulle ta en annen vei til Chicago enn det vi gjorde nedover. Kjørte rett 
nordover mot Akron, for så å knekke rett vest mot Chicago på highway 80/90. 
Kan opplyse om at det finnes masse bomveier i USA også, det er ikke bare Norge som har dette. 
Var ute i god tid på O’hare flyplassen. Fikk endelig sjekket inn etter 3 timer’s venting. 
I Security sjekken så må man la kofferten være ulåst, dette fordi at de skal ha tilgang for å sjekke 
hvis de ønsker det. Er kofferten låst, blir den bare knekt opp !! Ditt valg ? 
Var spent på hva som skjedde med Pelican kofferten min, den hadde jeg tapet med alu.tape og lot 
hengelåsen være ulåst. Sto å kikket en stund på hva de egentlig gjorde. All bagasje blir sjekket med 
en såkalt ”sniffer” maskin……… De tørker over kofferten med en ”våtserviett” så blir denne lagt 
inn i snifferen som da ev. Detekterer forskjellige ting. 
Siden jeg hadde en del av utstyret mitt i denne kofferten som inneholdt kruttslam etc.. Så var det 
ikke tvil den ble åpnet. Sto da å tenkte på hvordan denne så ble pakket igjen ? 
Da jeg fikk den på Gardermoen, så var den tapet på nytt og hengelåsen var smekket igjen. 
Flyturen skulle foregå om natten som passet meg meget bra. Etter middagen så jeg en film og 
deretter sovnet jeg tvert. Våknet 1,5 time før vi skulle lande i København. Har aldri sovet så godt på 
fly før. Flyet fra Køben gikk med engang, så det var rett på og til Oslo. 
Ble imponert på Gardermoen, da vi gikk av flyet og kom til bagasjen, så var den allerede på 
rullebåndet. Meget bra !! 
Ble en kort tur innom Tax free, selv om det skulle gis bort alt sammen….. 

Det har vært en vannvittig opplevelse, spesielt siden det var i USA og på Kelbly’s Rifle Range. 



Da var WBC 8 over, mitt første VM innen BR. Dette er ikke det siste WBC for min del.. Jeg akter å 
besøke denne gjengen under WBC9 (Weimar/Tyskland-2007) 

Og til Ole, Trond og John, hjertelig takk for turen. Det har vært en kjempeopplevelse for meg. 

Resultater for Norwegian Benchrest Team:

John F  Ole H  
LV 100 =102 LV 100 =110  
LV 200 = 82  LV 200 = 123  
LV 100+200 = 94  LV 100+200 =120  
HV 100 =108  HV 100 =24T  
HV 200 =45  HV 200 =118  
HV 100+200 =73  HV 100+200 =76  
Two gun =84  Two gun =106  
HV 200 5x200 =132  HV 200 5x200 =122  

Trond A  Pål Erik  
LV 100 =132  LV 100 =131  
LV 200 = 144  LV 200 = 120  
LV 100+200 = 142  LV 100+200 =125  
HV 100 =143  HV 100 =90  
HV 200 =106  HV 200 =133  
HV 100+200 =141  HV 100+200 =125  
Two gun =141  Two gun =127  
HV 200 5x200 =104T  HV 200 5x200 =118  



Nå kommer det litt diverse bilder etc... Uten noen spesifikk rekkefølge!

Her er Mike R.(USA) Men en av sine mange maskotter: 

Sier ikke hvem dette er, klarte bare ikke å la være *ler* 
Fy så slem jeg er.......... 



Låskasser av høy klasse Stolle:

Frontrest av meget god kvalitet:



Må jo ha kjøretøy, store områder vettu 

Vindflagg:



En helt annen type vindflagg:

Porno...... Kun en Japse kan ha noe slikt:



George C (Canada) Hadde disse: 

Og kona Vera C



Motsatt side på stokken til Vera C.

Sjekk skilt



Flere hadde denne kevlar stokken...Denne er vistnok uhyre lett. Veier omtrent ingen ting.

Samme våpen men fra annen vinkel: 



Øverste hang i hotellgangen fra før, gikk ikke mer enn -1-døgn før No.2 hang under... 

Fra bak "Firing line" kunne lagledere etc. stå å følge med: 



Remington cal.22LR (Rimfire) 



Har nå mottat "Top 20 Equipment list" i LV og HV 
Jeg har med vilje ikke lagt ut hvilken børsemaker som har gjort jobben. Dette fordi det stort sett er 
bare forskjellige eller gjort av skytteren selv. 

LV (Light Varmint) 
Cal.6PPC =19stk (1 hadde cal.22-100) nedkortet 22PPC 
Action:Stolle Panda=11, BAT=4, Farley=3 
Scope:Leupold=18, Sightron=2 
Barrel:Krieger=10, Hart=5, Shilen=3, Brouhgten=1, Mclennan=1 
Case: Only Lapua (.220 russian) 
Powder: N-133=15, T-322=3, H-322=1, 8208=1 
Bullets:Barts=6, Fowler=2, Resten er egenproduserte..... 

HV (Heavy Varmint) 
Cal.6PPC =19stk (1 hadde cal.22-100) nedkortet 22PPC 
Action:Stolle Panda=13, Farley=5, BAT=2 
Scope:Leupold=15, Sightron=4, B&L=1 
Barrel:Krieger=8, Hart=5, Shilen=4, Maddco=1, Mclennan=1, Broughten=1 
Case:Only Lapua (.220 russian) 
Powder:N-133=15, 8208=3, T-322=1, H-322=1 
Bullets: Barts=8, Gentner=1, Euber=1, Fowler=1, Resten er egenproduserte...


