Poeng skyting – Prikkskyting på knøttsmå skiver.
Fra å telle noen få aktive skyttere har benchrest-sporten i Norge nær
opplevd en jevn stignin de siste årene. De fleste som har hørt om
benkeskyting tror at sporten kun dreier seg om å skyte små grupper, men
der tar de feil. De såkalte score-match-stevnene utgjør majoriteten av
stevnene på verdensbasis. Slik kommer det etter all sannsynlighet også til å
bli her hjemme. Det er lagt opp til flere stevner av score typen i Norge.

Poengstevne
Score Match skytes på skiver med poenginndeling. Hver måltavle inneholder 6
separate mål, hvorav 5 er tellende. Stevner av denne typen er meget enkle å
arrangere da de ikke krever kompliserte skiveoppheng eller motoriserte
bakpapir, slik tilfellet er når det skytes etter grupper. Man benytter rett og slett
banens eksisterende skiveoppheng. Det er ikke nødvendig å lage benker av
betong for å komme i gang. Bord og stoler fra skytterhuset gjør også nytten, så
lenge alle skyter under like forhold. Men dersom skytterlaget disponerer mer
solide skytebenker er det selvsagt å foretrekke.

Tusenvis av skyttere
Det finnes tusenvis av jegere, jaktfelt- og DFS-skyttere som lader
ammunisjonen sin selv og som har funnet frem til ladninger som skyter
etthullsgrupper i deres respektive våpen. Alle disse vil oppleve benkeskytingen
som en spennende skyteform der de får utnyttet den presisjonen de har klart å
oppnå maksimalt. Hver eneste en av disse skytterne er potensielle benkeskyttere
som kan bidra til å bringe sporten videre ved å delta på våre stevner, eller ved
selv å arrangere konkurranser i sine respektive klubber og lag. I Norges
Benkeskytterforbund tror vi stevner av scorematch-typen kommer til å bli den
viktigste rekrutteringskilden til sporten i årene som kommer. Vel og merke
sammen med klassen BR50.

Fem tellende mål
Score Match arrangeres som nevnt på skiver med poenginndeling. Hver
måltavle inneholder 5 tellende mål, samt ett innskytingsmål, den såkalte
sighteren. Det skytes ett skudd i hver av de tellende målene i hver omgang,
mens man kan skyte et ubegrenset antall skudd i sighteren. Bruken av sighteren
er den samme som i tradisjonelle bencrest-stevner. Vindflaggene som er satt ut
mellom standplassen og skivene forteller vindens retning og styrke. Når
forholdene forandrer seg kan man kontrollere hvor stor treffpunktforandring
endringene gir ved å skyte kontrollskudd på sighteren underveis. Hvis
treffpunktet ikke stemmer med innskytingen, som skal være midt i på den
aktuelle avstanden, har man to alternativer. Man kan velge om man vil forlegge
siktepunktet tilsvarende treffpunktforandringen på sighteren, eller vente til

vindflaggene igjen viser samme retning og styrke på vinden som den var under
forrige sentrumstreff.

Bruk sighteren!
Marginene er små. Tieren er kun 9 millimeter i diameter, mens prikken i
sentrum måler 1,5 mm. Det er derfor uhyre viktig å bruke sighteren, etter først å
ha observert hvilke vindforhold som opptrer oftest. Det beste er å skyte på jevn
vind, selv om dette ikke gir det samme treffpunktet som under innskytingen.
Treffet på sighteren viser hvor mye man må forlegge siktepunktet.
Skytetiden under den første serien er 10 minutter for å gi skytterne tid til å
”skru” litt, mens den er 7 minutter under de påfølgende fire omgangene. Som
vindflagg kan man benytte alt fra proffe vindflagg med propeller og styrefinner,
til veistikker med farget crepepapir.

Fire våpenklasser
Scorematch-stevner arrangeres i de samme fire våpenklasser som vanlige
benchrest-stevner; Jegerklasse, Sporterklasse, samt klassene Light Varmint og
Heavy Varmint. Det er de to førstnevnte klassene som representerer det største
rekrutteringspotensialet.

Jegerklassen
I jegerklassen må våpnet som benyttes ha kaliber godkjent for storviltjakt i
Norge. Våpnet må ha fungerende magasin og sikring og kan veie inntil 4,5 kilo
inkl. kikkert og montasjer. Avtrekksvekten er satt til 500 gram.
Kikkertforstørrelsen kan maksimalt være 12 x. Kikkerter av variotypen med
mer en 12 x som maksimal forstørrelse skal låses på 12 x med tape el.l. Stokken
kan ikke være bredere enn 60 mm.

Sporterklassen
Våpnene som benyttes i sporterklassen kan veie inntil 5,5 kilo og ha en
avtrekksvekt på min. 500 gram. Våpen som er godkjent av DFS som
internasjonalt standardgevær kan også benyttes. Men dersom vekten er over 5,5
kilo skal avtrekksvekten være som godkjent i den aktuelle gren (DFS minimum
1,5 kilo.) Kikkertforstørrelsen er maksimert til 20x. Ad. stokken gjelder de
samme kravene som i jegerklassen. Dette ble mye på en gang, men slapp av. Det
skal mye til at du overskrider pipedimensjonene uten at våpnet samtidig blir for
tungt. For spesielt interesserte tar vi også med våpenspesifikasjonene for våpen
som kan godkjennes i klassene Heavy Varmint og Light Varmint.

Heavy varmint
Vekten kan ikke overstige 6,12kg (13,5lbs) inkl. Siktemidler. Skal man inn i
denne klassen, lønner det seg og få en børsemaker som kjenner benkeskyting til
å ta seg av jobben. Slik at man får en mest mulig optimal rifle.
Light Varmint
Reglene for Light Varmint er de samme som for Heavy Varmint, men vekten på
våpnet tillates ikke å overstige 4,76 kg (10,5 Ibs) inkludert siktemidler.

At det går an
Under Nordisk mesterskap på Løvenskioldbanen utenfor Oslo ble det i august
satt ny nordisk rekord i scorematch i klassen Heavy Varmint. Rekorden ble satt
av unge Christian Leijon 13 år (Sverige). Han skjøt fullt hus, 250 av 250 mulige
poeng, med 14 innertreff i sentrumstieren med en diameter på 1,5 mm. Den tror
vi skal bli vanskelig å slå. Hvis man istedenfor skiver hadde lagt opp 25 blåbær
på 100-meteren så hadde han laget syltetøy av dem alle som en.
Bare å trå til!
Uansett. Stevner av score-typen kan arrangeres med enkle midler. Man tager det
man haver etc. etc. Våpnene og utstyret har dere allerede. Det er bare å sjekke
hvilke klasser de tilhører. Som anlegg kan det brukes sandsekker og murstein.
Enkelte av våre skyttere har sågar vunnet stevner i utlandet med slike enkle
remedier. Skiver får dere kjøp fra oss i forbundet. Se vår hjemmeside for
tekniske regler og vedtekter. Da er det bare å sette i gang, kom dere på banen og
treff nye venner.

