
Tilbakeblikk fra en norsk Benke-pionér. 

For oss ”gamle kara” som har drevet med benkeskyting i mer enn 15 år, er det litt 
merkelig å se hvilke våpen ”nybegynnere” satser på. For oss var det enkelt! I 
begynnelsen ble det kun arrangert konkurranser i klassen Heavy Varmint (HV). Dette 
var praktisk, fordi klassen HV dekker de aller fleste vanlige våpen, og i det første 
Nordiske Mesterskapet i benkeskyting tror jeg ikke det var mer enn to våpen som var 
bygget etter regelverket for HV. 

Av Øystein Stamland 

Liberal tolkning
Regelverket ble ”liberalt” behandlet i starten, etter som de fleste skyttere ikke hadde sett et  
regelverk, så jeg kan aldri huske at noen skytter ble nektet å delta i en konkurranse de første 
årene. Etter en tid, når de fleste aktive skyttere hadde bygget seg våpen for HV, innførte 
Svenskene klassene Jegerklasse 1 og Sporter. 

For rekrutteringens skyld
Disse klassene ble innført for at potensielle nye skyttere skulle få anledning til å delta med 
våpen som de allerede hadde, slik at de skulle få anledning til å finne ut om dette var en sport 
som passet for dem, uten å behøve å konkurrere med etablerte skyttere som hadde investert i 
relativt kostbart og spesialisert utstyr. Det var to klasser, etter som det ble ansett å være stor 
forskjell på et lett jaktvåpen med kaliber som var godkjent for storviltjakt (Svensk klasse 1 
våpen) og typiske Sporter geværer som skytterlagsvåpen og andre tyngre våpen (eller våpen 
med mindre kaliber).

Måtte velge
For å hindre at etablerte skyttere med kjennskap til presisjonsvåpen ikke skulle bli fristet til å  
bygge våpen som var ”skreddersydd” for de nye klassene ble det normalt arrangert 
”Kombinerte konkurranser” hvor skyttere måtte velge om de skulle skyte for eksempel 
klassen ”Sporter” eller Light Varmint (LV).

NM i Sverige
Når Oddvar Sletta og undertegnede inviterte til det første Norgesmesterskapet i benkeskyting 
i 1995,  hos Bengt Nilsson & Co i Säfsen i Sverige, så var det naturlig å invitere til klassene 
HV og Sporter (alle våpen som kan benyttes i Jegerklassen kan også benyttes i klassen 
Sporter).

NBSF med svensk regelverk
Når vi i neste omgang fikk med oss noen ”ildskjeler” til å starte NBSF i 1996, var det naturlig 
at vi adopterte det Svenske regelverket. I tillegg påla vi oss to års ”karantene” på endring av 
regelverk for våpenklasser, etter som noen av oss hadde erfaring for at enkelte personer, i 
stedet for å følge gjeldende regler, ofte kan engasjere seg sterkt i å forsøke å endre regelverket 
til egen fordel. Vi håpet at hvis vi kunne bruke et regelverk i et par år uten forandringer, så 
ville det bli et miljø med benkeskyttere som hadde forståelse og innsikt, og at disse ville 
benytte sin demokratiske rett til å beskytte et fornuftig regelverk som har vist seg å fungere. 

Light Varmint (LV)
I dag skytes det NM i begge de internasjonale klassene er HV og LV. 



I VM skytes det på 100, 200 og 300 m i klassen HV og 100 og 200 m i klassen LV med 
”grand agg.” for 100 og 200 m i klassen HV og 100 og 200 m i klassen LV. 
Det samme programmet skytes i EM. Det arrangeres VM og EM annet hvert år. 
I Nordisk Mesterskap og NM  skytes det nå på 100 og 200 m i klassen HV og 100 og 200 m i 
klassen LV med ”grand agg.” for 100 og 200 m i klassene HV og LV, som i VM og EM.

Universalklassen Light Varmint
Regelverket for klassen Light Varmint (LV) er det samme som Heavy Varmint men vekten 
tillates ikke å overstige 4,76 kg (10,5 Ibs) inkludert siktemidler.
Det betyr at hvis du bygger et våpen etter regelverket for LV, så kan du skyte alle 
internasjonale konkurranser med ett våpen. 
Jeg har selv sett at en av de mest kjente benkeskytterene fra USA har skutt hele VM med et 
våpen for klassen LV, og med utmerket resultat! Det vanligste er imidlertid å ha to løp, et lett  
løp for LV og et tyngre løp for HV.

Vektbesparende komponenter
Hvis du har planer om å bygget et våpen for LV, så er alle komponenter mye viktigere enn for 
HV. For HV kan du bruke en hvilken som helst låskasse, hvis den er rett og har en rimelig 
stivhet og styrke. Du kan også bruke en relativt tung og stiv glassfiberkolbe. Du kan også 
normalt bruke en tyngre kikkert uten å få problemer med totalvekten. 
Hvis du derimot skal bygge et våpen for klassen LV, så bør du bruke en lett låskasse. De mest 
aktuelle låskassene er da laget av aluminium, med innlegg av rustfritt stål. 

Jalonen og Kelbly
Finske Jalonen eller en Stolle Panda fra Kelbly i USA. I tillegg bør du bruke en lett 
glassfiberkolbe på ca 2 pund (ca 900gram), eventuelt forsterket med karbon. Hvis du i tillegg 
har en lett kikkert, som for eksempel Leupold 36X, så er tykkelse og lengde på løpet bestemt 
av vekten. Det er løpet som er viktig, så alle gram du har sløset bort på andre komponenter må 
tas igjen her!!!

Krype før man går
Konklusjonen når det gjelder våpen for benkeskyting er etter min mening helt klar:
Delta i din første konkurranse i benkeskyting i klassen Sporter eller Jegerklasse, alt etter 
hvilken klasse det våpenet du allerede har passer til.
Hvis du finner ut at benkeskyting er sporten for deg, så er neste trinn helt naturlig å bygge et 
våpen som går i klassen LV. 
Neste trinn, hvis interessen holder seg, kan være et nytt og tyngre løp tilpasset klassen HV.

Hunter-klassen
Det finnes i tillegg en amerikansk "hunter" klasse. Våpen i denne klassen benyttes i 
konkurranser der det skytes om poeng i stedet for grupper. Dette er en sport som i hvertfall 
undertegnede håper på at skal få større utbredelse i Norge. Da kan våpen tilpasset denne 
klassen bli aktuelle. Jeg har allerede planer om et våpen for denne klassen, men foreløpig må 
jeg vel eventuelt delta i klassen HV eller Sporter hvis jeg skal få benyttet det i konkurranser.
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