
Høy presisjon til folkelig pris
Jeg har i mange år hatt stor glede av å ha vært aktiv konkurranseskytter skytter innen 
flere ulike skytegrener. Men den skytingen jeg liker best er der hvor mannen i gata er 
konkurransedyktig  med  prisgunstige  våpen,  som  skyter  tette  samlinger  "rett  i  fra 
esken".  En slik rifle er en perfekt investering for skyttere,  som ønsker å konkurrere 
innen flere skyteformer som krever høy presisjon, men som likevel ikke ønsker å ta det 
store skrittet i retning av spesialiserte våpen, skreddersydd for hver enkelt disiplin. I dag 
finner du finner slike "rådiamanter" i de fleste velassorterte våpenforretninger. 

Av Lawson V.

Remington VS SF i 308 win.
"Vår" rifle utvalgt for denne denne testen var en Remington Varmint Special Stainless Fluted 
med syntetisk skjefte i kaliber 308 Winchester. Jeg fant den i en lokal våpenforretning, med 
Leupold montasjer ferdig påsatt. Siden det først og fremst var våpnets presisjonen som skulle 
testes, monterte jeg like godt en 36x Leupold Bench Rest-kikkert på våpnet. Riflestigningen 
var 1-12", og jeg valgte derfor en ladning jeg har gode erfaringer med fra før i slike våpen. Det 
skal mye til for å slå kombinasjonen av 40 gr. Norma 11, bak en 168 gr Sierra HPBT Match 
King og Federals 205-hette. Ladet i lapuahylser til totallengde på 73 millimeter gjensto  kun 
selve testen.

Sjokk-presisjon
En kald mars-morgen i fjor dro jeg til Kongsberg Silhuettbane på Meheia. Jeg hadde kun ladet 
25 skudd til selve testen, så jeg bestemte meg for å bruke standard helmantel-ammunisjon fra 
Lapua til selve innskytingen. Allerede her kom det første sjokket. Rifla skjøt uten videre 5-
skuddsgrupper ned mot en halv tomme på 100 meter - og det rett fra esken med fabrikkammo. 
Mine egne ladninger samlet like godt og bedre. To ting stod tindrende klart for meg; Denne 
rifla var min, og det var helt unødvendig å prøve flere ladninger. I dag står børsa trygt plassert 
på eget våpenkort og våpenskap. Jeg har heller ikke prøvd andre ladninger.

15 millimeter i snitt
Den eneste forskjellen ligger i at børsa nå er påmontert en Leupold 6,5x20 skivekikkert i ekstra 
høye Burris Zee-ringer. Denne rifla tok jeg med meg til Sverige, for å konkurrere i Sporter 
klassen.  Under normale stevneforhold med vind og regn etc.  ga våpnet  en gjennomsnittlig 
samling på 15 millimeter på 5-skuddsseriene over tilsammen 75 skudd. Det holdt til seier.

Samme resultat
Jeg har i det siste snakket med flere skyttere som nylig har skaffet seg tilsvarende våpen, eller 
søstermodellen, Remington VS, den brunerte modellen uten fluting. De har alle samme historie 
å fortelle - ekstrem presisjon rett fra esken. Det er neppe bare Remington som kan vise slike 
resultater. 


