Gamle 22-rifler til heder og verdighet igjen
Hvem skulle trodd at den gamle Anshutzen innerst i klesskapet igjen skulle
komme til heder og verdighet. Flere skyttere har allerede satt kikkert på
sine gamle klenodier og har prestert oppsiktvekkende skyting på trening.

1,8 mm på 50 meter
Med sin gamle Anshutz mod. 54 har Knut Morønning prestert grupper på 50
meter på under 2 mm. Resultatene på 100 meter har flere ganger resultert i
grupper på under 10 mm, og han er ikke alene. Dette er helt i klasse med riflene
som benyttes i Light- og Heavy Varmint. Det morsomme er at slike 22-rifler kan
kjøpes brukt for mellom 2000-2500 kroner, dersom du ikke er så heldig at du
allerede har en tilsvarende rifle i stående nedstøvet i skapet.

Billig trening
Oppgradering av de gamle klenodiene er den billigste løsningen for dem som
ønsker å komme i gang med en eller annen form for benkeskyting. Også for de
etablerte benkeskytterne er dette gode nyheter. Billigere trening får du rett og
slett ikke. Ammunisjonen koster halvparten av hva du må gi bare for selve
prosjektilet i vanlige benkekalibre. Dessuten kan du dra på banen uten alle
remediene som følger med ladingen av disse kalibrene, for i stedet å konsentrere
deg fullt og helt om selve skytingen.

Flere skudd
22 kalibret er selvsagt langt mer følsomt for vind enn kalibre som 6 PPC og 6
mm Norma BR. Det betyr at du får langt mer trening i å vurdere
vindpåvirkningen gjennom tolkingen av vindflaggene. Du får også avfyrt langt
flere skudd i løpet av en treningsøkt på banen når du slipper å bruke tid på
lading og tidkrevende pussing.

Kikkertsikte
Det eneste du trenger av ekstrautstyr er selve kikkertsiktet, som blir den største
utgiften når gamlerifla skal oppgraderes. Men kikkerten kan du kjøpe brukt,
dersom du ikke allerede har en liggende. Mest praktisk er det å skaffe en kikkert
på 36x, men en 6-24x er heller ikke å forakte. Morønning har oppnådd de beste
resultatene i sitt våpen ved å benytte matchammunisjonen til Lapua, men dette
kan selvsagt variere fra våpen til våpen. Det er bare å prøve seg frem.

Rask vekst
En ting er i hvertfall sikkert. BR 50 kommer for fullt. Tilgangen på egnede

baner er meget stor. Det er ingen krav om motorisertbakpapir. Tilgangen på
brukte våpen er nærmest ubegrenset. Tusenvis av tilårskomne rifler i aktuelle
merker som Anchutz, Feinwerkbau og Walter står og støver ned etter fordum
flittig bruk på miniatyrbanen. Det er selvsagt ingenting i veien for å bruke topp
moderne 22 rifler til formålet. Anchutz lager en spesillaget 22-rifle beregnet på
BR-50. Stenvaag Våpen i Asker har en stående i hylla for den som ønsker en
Custom BR50.

50 og 100m
BR-50 skytes som navnet antyder i hovedsak på 50 meter, men det arrangeres
kombinerte stevner der det skytes både på 50 og 100 meter. På 50 meter
benyttes det skiver av typen Heavy Varmint 100m, mens det på 100 meter
benyttes skiver av typen HV 200m.

På årsmøtet
Flere aktive benkeskyttere jeg kjenner har seriøse planer om å starte med BR50. Dette gjelder ikke minst undertegnede. Foreløpig har 3-4 mann skaffet seg
egnede våpen, mens flere har rifler fra før. Innføring av BR-50 her hjemme er
også en selvfølge i lyset av at denne grenen kan bli en av de viktigste kildene til
rekruttering til benkeskytingen i Norge.

