
Sporteren – 4 våpen i ett
Selv om Heavy Varmint alltid har vært og alltid kommer til å være kongen 
innen benchrest på det internasjonale plan, er det ikke dermed sagt at det 
er den mest populære disiplinen innen sporten. I USA der benkeskytingen 
har den største utbredelsen arrangeres de langt fleste stevnene som score-
konkurranser  i  Sporterklassen  og  i  Hunterklassen,  som  tilsvarer 
jegerklassen her hjemme. En av grunnene til dette er at langt flere skyttere 
har våpen som passer inn i disse klassene, samtidig som stevner av denne 
typen er langt enklere å arrangere. Dette kan du lese mer om i en egen 
artikkel i dette bladet.

Av: Lawson V.

Har det som trengs
Dette er også tilfellet her hjemme. Det store antallet skyttere i Norge som deltar 
i  jaktfeltstevner  i  jegerklassen og  sporterklassen har  allerede  de  våpnene  de 
trenger  for  å  konkurrere  i  jeger-  og  sporterklassen  i  våre  disipliner.  Da  vi 
utformet vårt eget regelverk ble det tatt spesielt hensyn til dette. Selv om vi ikke 
har til hensikt å ekskludere skytterne som kun skyter i jegerklassen, tror vi det 
er jaktfelskytterne som konkurrerer i  sporterklassen og elgbaneskytterne som 
kommer  til  å  representere  det  største  rekrutteringsgrunnlaget  til  benchrest-
sporten i Norge. Grunnen til dette er at disse skytterne allerede har tatt det første 
skrittet ved å skaffe seg et spesialbygget våpen med størst mulig presisjon. For 
disse  skytterne  er  terskelen  liten  dersom de  ønsker  å  prøve  seg  i  vår  egen 
sporterklasse.

Dersom jeg måtte velge 
I løpet av de siste årene har jeg bygget opp våpen som passer for hver av de fire 
klassene innen benchrest, men hvis jeg bare hadde hatt mulighet til å delta i en 
enkelt klasse hadde valget vært enkelt. Jeg hadde beholdt sporteren min. Den er 
min  personlige  kjæledegge  –  et  av  de  få  våpen  jeg  har  utviklet  et  slags 
kjærlighetsforhold til. Våpnets vakre utseende, stilfulle linjer og gode presisjon 
gjør at jeg stoler fullt og fast på den, selv om den har både personlighet og en 
god porsjon egen vilje. Jeg vil ikke gå så langt som å si at den skyter bedre enn 
min Heavy Varmint-rifle, men den er like god, og  jeg skyter mye bedre med 
den.  Vi  passer  rett  og  slett  bedre  sammen.  Sporteren  kostet  dessuten  langt 
mindre å bygge. Den er faktisk en ganske vanlig rifle, bortsett fra at den skyter 
så bra. Men hva er det så som da gjør henne så bra?



Laminert eller heltre
Jeg foretrekker vanligvis  laminerte skjefter  på våpen av denne typen,  men i 
dette  tilfellet  har  jeg  bygget  en  stokk  av  flammebjerk.  Grunnen  til  dette  er 
vekten. For selv om du bygger et våpen med den feteste lovlige løpsprofilen er 
det vanskelig å komme opp mot høyeste tillatte vekt på 5,5 kilo, dersom du 
benytter et glassfiberskjefte.

Hurtigmontasjer
Kikkertmontasjene er av typen høye Leupold QRW (Quick Release Weaver). 
Valget  av  montasjer  har  nær  sammenheng  med  hvorfor  jeg  er  så  begeistret 
nettopp for sporterklassen. Disse montasjene gir meg et våpen som jeg med et 
håndgrep kan tilpasse andre skyteformer, bruk i andre klasser, eller jakt, uten å 
bytte ut selve våpnet.

Stor fleksibilitet
Når  riflen  er  rigget  som en  standard  sporter  er  den  påmontert  en  6,5-20  x 
Leupold  kikkert.  Dette  er  i  overenstemmelse  med  de  gjeldende  regler  a.d. 
maksimal forstørrelse på 20 x i sporterklassen. Har du større zoom, så taper vi 
den fast på 20 x.
Men slik det er i dag kan jeg raskt og greit ta av kikkerten, sette på en 36 x 
kikkert, bytte ut løpet og legge inn ekstra vekt på 600 gram i fremstokken. Og 
vips så har jeg en rifle som med sine 6,1 kilo kan skyte fletta av det meste i 
Heavy  Varmint-klassen.  Fjerner  jeg  så  vekten  og  setter  i  et  kortere  løp 
forvandles det samme våpnet til en Light Varmint-rifle på 4,67 kilo med noen få 
raske håndgrep.

Remington og resten
Dersom du leser utstyrslistene i USA om hvem som skyter med hva, ser du raskt 
at det stort sett brukes to typer mekanismer.- Remington og alle de andre, så da 
vet du hva som sitter i min sporter. Avtrekkeren er standard fra fabrikken, og er 
justert  til  510  gram.  Løpet  er  et  perfekt  kompromiss  mellom  presisjon  og 
økonomi. Det er et Border-løp laget av Jeffery Kolby i Skottland. Jeg kjenner 
mange som har bestilt løp fra Border, og ikke ett eneste ett av dem har skutt 
dårlig. Mitt valg av kaliber var 6 mm PPC, men 6 mm Norma BR bør gå like 
bra. Den vanligste riflestigningen i 6mm-kalibrene er 1-14”.

Kun fantasien som begrenser
Når  det  gjelder  mulige  kombinasjoner  med  denne  mekanismen  er  det  bare 
fantasien  som  setter  begrensninger.  Jeg  startet  med  en  standardmekanisme 
påmontert et 222-løp fra Arendal Jakt og Friluft. 
Jeg åpnet bolten for å kunne ta hylser i 6 PPC og satte i en Sako-utdrager. Så 
med denne riggen, to løp i 6 PPC og to kikkerter kan jeg delta i Sporterklassen, 



samt Light- og Heavy Varmint 100m og 200m med kun ett våpen. Men på 300 
meter er det 6 mm Norma BR som er kongen. Det eneste du da trenger i tillegg 
er en ekstra bolt med samme støtbunn som 308 win, samt et 23” løp i 6 Norma 
BR med riflestigning 1-8” i nr. 7 profil. En bedre kombinasjon økonomisk sett 
skal du lete lenge etter.

Samler meget bra
Men hvor bra skyter den egentlig? Med mitt  23” Border-løp med tightneck-
kammer i 6mm PPC ligger gjennomsnittet på trening ett sted mellom 3-5 mm på 
5-skuddsgrupper  på  100  meter.  Med  Shilen-løpet  på  21”,  også  det  med 
tightneck-kammer,  skyter  fortsatt  grupper på 4-6 mm i  snitt,  selv etter 2000 
skudd. Border løpet på 24” i 6mm Norma BR skyter med sitt standard-kammer 
grupper som ligger mellom 7-10 mm på 100 meter, men det er på de lengre 
avstandene den viser hva den virkelig duger til. Jeg er svært fornøyd med disse 
resultatene som alle er oppnådd med en og samme mekanisme, der det kun er 
snakk om å bytte løp og sluttstykke med enkle håndgrep.

Bare å følge etter
Dersom  du  selv  ønsker  å  bygge  en  sporter  over  samme  lest,  anbefaler  jeg 
Border-løpene fra Jeffery Kolby. Profildreing, kamring, kroning og tilpassing 
overlater du til en børsemaker du stoler på. Børsemaker Hansen i Vestfossen tar 
seg av arbeidet med stokken. For en rimelig sum får du et laminert skjefte ferdig 
utfrest for Remington 700 og løpskanal for No. 7-profil. Skjeftet er 90% ferdig 
utvendig fra låskassa og bakover, mens forskjeftet er råfrest til 65mm bredde 
med flat underside. Når du selv fjerner de siste millimetrene her kan du profilere 
det nøyaktig slik du selv vil. Slett ikke verst tatt i betrakning at du har flere 
nydelige fargekombinasjoner å velge mellom.
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