
Handikapp-skytterne kom, så og vant
Verdensrekordholder på 60 skudd liggende, Harald Stenvaag, måtte se seg slått av Einar 
Eek Iversen fra Drammen Handikap Idrettslag på Jordbrubanen i Bærum. Tildragelsen 
skjedde i forbindelse med at Norges Benkeskytterforbund og Harald Stenvaag inviterte 
handikapskytterne til lanseringen av den nye våpenklassen BR 50, som er siste skudd på 
stammen innen benkeskyting, 

Dagens minste gruppe
Benkeskyting dreier seg stort sett om å skyte små samlinger, og BR50 er intet unntak i så 
måte. Overraskelsen lå i at minste gruppe ble skutt av Einar Eek Iversen fra Drammen 
Handikapp Idrettslag. 

Selv mesterskytter og verdensrekordholder Harald Stenvaag måtte bite i gresset. 



Eek’s beste femskuddsgruppe målte 3-4 millimeter. Den ble skutt på en poengskive, og ville 
gitt 50 poeng og 5 x, dersom man regner verdien av serien.

Det sitter faktisk fem skudd i denne skiva

Kommet for å bli
- Dette bekrefter vår påstand om at handikappede skyttere kan konkurrere i benkeskyting på 
lik linje med funksjonsfriske skyttere sier president i Norges Benkeskytterforbund Geir 
Storvann, som er glad for den positive responsen fra deltakerne fra Drammen Handikapp 
Idrettslag. Til sammen åtte skyttere fra laget møtte opp på arrangementet. Skytingen i BR50 
foregår på 50 meter med våpen i kaliber 22 LR. Ellers skjer skytingen på samme måte som de 
øvrige programmene til Norges Benkeskytterforbund, i hvertfall rent teknisk. Det ser ut til at 
benkeskytterne får lov til å bruke Jordbrubanen til BR50 også i fremtiden. Norges 
Benkeskytterforbund har derfor satt igjen to betongbenker til fri avbenyttelse for alle 
interesserte.

Koster penger
Det blir spennende å se om det lar seg gjøre å skaffe offentlige midler til innkjøp av 
nødvendig utstyr til handikapskytterne, slik at de kan satse på BR50, sier Geir Storvann. Det 
snakkes mye om integrering av mennesker med ulike former for handikap. Norges 
Benkeskytterforbund og skytterne fra Drammen Handikap Idrettslag er enige om at 
benkeskyting i dag er den eneste skyttersporten som tilbyr full integrering av 
handikapskytterne.  Vi håper derfor at det finnes politisk vilje, både på riks- og kommunalt 
plan, til å støtte dette tiltaket, sier sekretær Magne Lantz i Drammen Handikapp Idrettslag.
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