Reiseskildring fra Palmisano-cup/Finland
Heavy Varmint 100 & 200mtr.
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Skrevet av:Pål Erik Jensen

Endelig skulle Trond & jeg til Finland for første gang og skyte BR i Palmissano-cup.
Denne er cup’en er oppkalt/dedikert til Dr. Louis Palmisano som er den ene P’en og
oppfinneren til selve patronen 6PPC. Som er basert på ei .220 Russian hylse.

Fra Norge var det i utgangspunktet 4stk. Som skulle reise: Trond, Rune, Geir og
undertegn. Nå skulle det vise seg at vi ble bare 3 (Trond, Rune og undertegn.) mer om
dette senere...
Det ble bil fra Drammen 50mil Stockholm
Ferje med Vikingline fra Stockholm 12timer Åbo/Turku (med stopp på Åland)
Og så bil videre fra Åbo 50mil Himanka hvor Palmissano-cup skulle foregå.
Himanka ligger helt i vest langs kysten til Finland, ca. rett ovenfor Umeå/Sverige. Totalt
sett så var kjøringen omtrent samme avstand som vi pleier å kjøre til Umeå/Sverige til
stevne. Men her fikk vi et velkomment avbrekk med båten over til Finland.

Trond & jeg møtte Rune & Micke utenfor Stockholm, Rune hadde vært å plukket opp
Micke hjemme hos han i Sverige. Vi begynte etterhvert og få litt knapp tid, da vi kjørte til
Siljaline isteden for Vikingline (elendig merket i sentrum), disse er på hver sin side i
havnen i sentrum av Stockholm. Hvis noen har sett en eller flere filmer om ”Getaway in
Stockholm” så måtte vi foreta en del ”aktiv” kjøring *host,host*
Men vi rakk det med et nødskrik som de 2 siste biler inn på båten.

Det var egentlig en veldig fin måte å reise på. Båten går om kvelden ifra Stockholm. Du
får et avbrekk i all kjøringen (ca.105 mil), Og kan beholde den daglige døgnrytmen som
du har (bortsett fra meg som jobber skift). Du får god tid til å spise, sove eller feste for
de som ønsker dette. Var vel en og annen som var litt redusert dagen derpå, men det er jo
opp til den enkelte reisende…….
Når vi snakker om redusert dagen derpå, så kom noen av våre Svenske venner dagen etter
oss. Som også var «litt» redusert.... Ikke sant Robban......

De av dere som syntes Danskebåten er oppbrukt og slitent, har IKKE reist med
Vikingline.... Da blir Danskebåten nesten ”high tech” å regne i forhold. Men de hadde
nok av ”drikke” Og Finnene er jo ikke kjent for å spytte i glasset...

Ja, det ble sent…. Eller tidlig om på morgenen iflg. Klokka mi….

Det var utrolig enkelt å finne frem til banen og ikke minst campingplassen vi skulle ligge
på! Fra ferje leie, ut på E8 i 50mil, så får du skytebanen på høyreside inntil E8, 15min til
så kjører du gjennom Himanka på E8, som campingplassen lå ved. Camping hytta så litt
rar ut til og begynne med, men den er meget praktisk innredet og sengeplass til 4stk. Jeg
vil vel si at putter du 4-mann inne i denne hytta så blir det trangt. 2/3-mann er akkurat
passe. Du har alt du trenger i tilegg til sauna selvsagt
Trond, hytta og bilen og vi er ferdig installert, da er det bare å vente til dagen derpå for
skytingen som vi har reist et lite stykke for.

Benyttet kvelden til å spise, slappe av, se på tv som vi ikke skjønte en dritt av.... De
snakket jo Finsk...... Eneste vi skjønte var vel egentlig væremeldingen.
Fredagen var beregnet til fri trening på banen.
Lørdag var det 100mtr. Heavy Varmint.
Søndag var det 200mtr. Heavy Varmint.
Praktisk med en treningsdag, så man blir kjent på banen osv.

Banen er en ren BR-bane. En bred standplass med egen bod for
speaker/standplassledelse. Denne boden står i skille mellom 100 og 200/300mtr. banen.
Meget fint skyteanlegg.
Hvis dere ser på felt-2, så er det 300mtr i lengde, dette feltet er igjen delt i 2 to med
sandvoll, slik at man kan skyte uavhengig av hverandre på 100 & 200/300mtr.
Venstre side det 100mtr, og på høyre side er det 200/300mtr. Felt-3 er forbeholdt cal.22lr.

Dette er fra 100mtr. Banen. Som dere ser var været fint…. Men det var kaldt. Så jeg er
glad jeg hadde med meg ordentlig jakke. Kunne egentlig tenkt meg hansker også til tider.

Her er vindpropellene ”linet” opp på treningsdagen og 100mtr avstand. Litt vanskelig å
se, men propell No.1, 3, 4 og 5 så kan dere se at vinden kommer fra kl.3 , med relativt
jevn vind styrke. Propell No.2 kommer vind inn fra ca. kl.1. Glemmer man dette, eller
ikke ser det, da er det fort gjort å få ei velkjent gruppe som i BR-miljøet heter 4+1 

Her er vi på 200mtr. Banen og har linet opp vindflaggene for dette. Her har jeg tatt bilde
av vindflagg/propellene til Rune. Denne ”halen” vi ser her, tør jeg påstå er den beste
halen man kan bruke. Den er buet og ligger jevnt i vinden, den blafrer ikke som de vi
blant annet ser på skiskyting og som de fleste BR-skyttere har brukt til nå.
Her blåser det også ganske kraftig, da det skal litt vind til for å reise halen så mye som vi
ser på bildet her. Vinden kommer fra kl.3 men med varierende styrke som man leser utifra
halen og vinkelen på denne.

Vi er på skytebanen, utstyret er pakket ut, sammen med gode venner. Kan man ha det
bedre?
Den Orginale Sluttstykke Cap’sen er på plass… Den har egentlig opplevd ganske mye
etter hvert. Enda bra den ikke kan sladre 

Under stevne kom det litt flere vindflagg/propeller kan du si (200mtr. Banen)

Min gode venn Trond klar for skyting

Og ”bakfra” Legg merke til vindstyrke på flagg… 1 VS.2, men 3,4&5 er like.

Hvordan gikk så skytingen for oss......?
Rune skjøt meget bra, det samme gjorde Trond. For min egen del så gikk det rett vest. Jeg
fant ut grunnen også, det er pipa som var utskutt og nektet å samarbeide med meg.
Når jeg sier utskutt, så er det i BR-sammenheng og ikke jakt-sammenheng. For pipa
samler den dag i dag på 10-13mm. Men det er rett å slett ikke godt hvis du skal forsøke å
hevde deg i stevne.
Finland har flere skyttere som er verdensmestere. Senest under VM-USA 2005 (WBC8)
så ble Jari verdensmester i Two-gun (mener jeg å huske).
Samt at Finland tok til sammen 6 medaljer under WBC7 i Umeå/Sverige. 2 av de 6 var
Gull.
Så det er bare å innrømme at nivået er høyt...

HV 100mtr. Se link:http://www.benchrest.fi/view.php?loc_id=74
1.Plass, Marko, Finland
2.Plass, Veikko, Finland
3.Plass, Juha, Finland
8.Plass, Trond, Norge
20.Plass, Rune, Norge
65.Plass, Pål Erik, Norge (undertegn)
HV 200mtr.
1.Plass, Stefan, Sverige
2.Plass, Veikko, Finland
3.Plass, Bosse, Sverige
4.Plass, Rune, Norge
13.Plass, Trond, Norge
66.Plass, Pål Erik, Norge
Grand Agg. (sammenlagt 100+200)
1.Plass, Veikko, Finland
2.Plass, Stefan, Sverige
3.Plass, Rune, Norge
4.Plass, Jari, Finland (Ble verdensmester under WBC8)
5.Plass, Trond, Norge
66.Plass, Pål Erik, Norge

Dette er bilde av vinnerne i Grand Agg.

Er jeg fornøyd med skytingen min? Nei, det er jeg overhodet ikke!
Turen = JA....... Det var en kjempefintur, og jeg gleder meg til neste år, for jeg skal
tilbake.
Da kommer også Dr.Palmisano og skal holde foredrag om skyting,presisjon etc.
Jeg har møtt den andre P'en i 6PPC, under WBC8 i Ohio/USA 2005, og nå får jeg
muligheten til å møte den andre. Da har jeg møtt begge grunnleggerne for verdens mest
presise patron for korte hold. Det er faktisk ikke åpent for diskusjon engang...
Epilog:
Under søndagens skyting fikk Rune en meget trist telefon. Geir som skulle vært med oss
til Palmisano-cup døde søndag formiddag. Geir hadde mange jern i ilden, og hans hjerte
glødet for skytesporten og jakta. Han var tidligere Formann av NBSF, en sport han brant
for inntil det siste. Med sin evne til å begeistre og engasjere andre mennesker ble han en
naturlig lederskikkelse på de arenaene hvor han engasjerte seg.
Vi som kjente Geir har mange gode minner å tenke tilbake på. Han var åpen, ærlig og
meget reflektert person som mer enn gjerne delte sine tanker og erfaringer med oss andre.
Til tross for en tidvis hard kamp mot sykdom og mye usikkerhet, var humøret alltid på
topp.
Det er bare noen få som fortjener betegnelsen enere. Geir var en av dem. Tomrommet han
etterlater seg blir stående åpent for alltid.

Slik vi husker Geir. Alltid et smil!!

