
Benkeskyting -
En presisjonssport der alle konkurrerer på like vilkår. 

F.v: Sekretær John Flatby i NBSF instruerer Magne Lantz i Drammen Handikappidrettslag.

Norges Benkeskytterforbund og Harald Stenvaag arragerte en egen infokveld om 
benkeskyting på Jordbrubanen i Bærum. Arrangementet markerer samtidig lansering 
av den nye våpenklassen BR 50 i kal 22 LR. Interesserte får mulighet til å prøve denne 
skyteformen, som i tråd med navnet foregår fra benk. Det betyr at for eksempel 
rullestolbrukere har mulighet til å hevde seg på lik linje med funksjonsfriske skyttere. 

Av Geir Storvann

Ekstrem presisjon
Benkeskyting er en relativt ny riflesport her til lands. Norges Benkeskytterforbund ble stiftet i 
1996, men benkeskyting har eksistert i flere år i Norge også før dette. Skytingen foregår 
sittende fra benk, med våpenet i anlegg både foran og bak. Det gjelder å plassere fem skudd så 
tett som mulig innenfor den tellende delen av skiven. Vinneren er den som har laveste 
gjennomsnittlige diameter på treffbildene i løpet av fem skutte serier. Da Norges 
Benkeskytterforbund arrangerte det nordiske mesterskapet i benkeskyting på 
Løvenskjoldbanen i 1997, ble det skutt samlinger som målte mindre enn 5 millimeter på 200 
meter



Benkeskyting som forskning
Tette samlinger basert på egenprodusert skreddersydd ammunisjon har vært en viktig faktor til 
suksess innen de fleste former for skyting. Benkeskyting har eksistert i USA i mer enn 60 år 
og var og er våpenbransjens beste feltlaboratorium for testing av kvaliteten av komponenter 
som; kuler, krutt, og rifleløp. Benkeskytterne er derfor nesten alltid først ute med å utvikle nye 
patroner og andre elementer som bidrar til økt presisjon i skytevåpen.

Alle rifler kan benyttes
De fleste rifleskyttere har våpen som passer til benkeskyting. De ulike våpenklassene i 
skyteprogrammet til Norges Benkeskytterforbund er en viktig kilde til rekruttering. Her er det 
ikke snakk om å måtte bygge ny børse for å være med. Alle som har rifler fra før slipper det. 
Det holder med sjekke hvilken klasse det våpenet man har passer inn i.

Ulike våpenklasser 
Inntil nå har benkeskyting i Norge foregått i klassene Heavy Varmint (HV), Light Varmint 
(LV), Sporter, samt Jegerklasse. De to førstnevnte klassene er skyttersportens svar på Formel 
1, og skjer med rifler bygget nesten utelukkende med tanke på ekstrem presisjon. Våpen som 
benyttes i Sporter, samt i jegerklassen har de samme spesifikasjonene som våpen som brukes 
til jaktfelt, både med hensyn til vekt, kikkertforstørrelse og avtrekk. Og nå lanseres altså BR 
50, som igjen er inndelt i flere ulike vektklasser.

Billig moro
BR 50 er en billig inngangsbillett til benkeskyting. Tusenvis av gamle Anchützer i 22 LR står 
og støver ned rundt omkring. Brukt koster de sjelden mer enn 1.500-2.500 kroner. Rimelige i 
drift er de også, sammenlignet med vanlige patronrifler. 
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