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 BÄNKSKYTTEPROFILEN 

  
Borne Gebing, primus motor i Blåsmark 
Benchrest är en glad kille med en rejäl portion 
social kompetens. Han är en verkligt vass 
bänkskytt som i hög grad bidrar till trevnaden 
på tävlingsbanan. Bänkskytte handlar om att ha 
koll på utrustningen, förmåga att läsa vind och 
att utnyttja de rådande förhållandena på bästa 
sätt. Hjälpsamhet och bredvillighet att tipsa 
varandra går hand i hand med att vara bäst när 
det ska avgöras.  
När krutröken lagt sig handlar det ofta om att 
vara tillsammans och grilla.  
I samtliga dicpliner visar Borne att han har 
goda kvalitéer. Om bilden tagits vid lunchtid på 
banan under Blåsmark Open så hade pannan 
varit full med härlig Pitepalt. Denna togs en 
underbar kväll vid Nordiska Mästerskapen i 
Lohtaja 2013 då Sture Smeds bjöd oss av sina 
kräftor.  
 

  

På grund av att portokostnaderna har blivit så höga är årets utskick är tunnare än 
vanligt. Därför kommer hemsidan http://www.benchrest.se/ att i högre grad vara 
den plats där aktuell information, t.ex. om tävlingar, kommer att finnas.  

Innehåll: 
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Om att skjuta på klisterlappen 

Inbjudan till årsmöte 

Tävlingsprogram 



Kom och prova på bänskskytte. 

Söndagen den 31 maj kommer de skytteklubbar som har bänkskytte på programmet, att 
arrangera ”prova på bänkskytte”. 

Det kommer att finnas möjlighet att prova gevär och stöd som används vid bänkskytte, och 
att även över en kopp kaffe prata skytte med ”bänkskyttar”. 

Ytterligare information om tid och plats kommer att finnas på vår hemsida,  
http://www.benchrest.se/ , samt på Robsoft,  http://forum.robsoft.nu/. 

 

Medlemsavgift. 

Från och med år 2015 är medlemsavgiften för enskild medlem och förening 150:-/år och för 
familj 200:-/år. 

Betala till plusgiro: 6438239-3. 

Eftersom mer och mer information kommer att skickas via nätet så är det viktigt att vi har e-
postadresser som är aktuella. 

Alla som har meddelat sin e-postadress får bekräftelse på att de betalat sin medlemsavgift, 
så får du inte den bekräftelsen, så har vi inte din adress, och då ber vi dig att meddela den, 
se information på hemsidan. 

 

WBC 13 I ST. LOUIS 19 – 26 September 2015. 

Är du intresserad av att delta i VM i St. Louis? I dagsläget ser det ut som att det blir två 
svenska 4-mannalag och kanske någon ytterligare skytt som åker till VM. Det finns alltså 
några platser kvar. Förbundsstyrelsen har beslutat att från och med nu är det först till kvarn 
som gäller då vi utifrån rankinglistan redan har frågat så pass många och vi har inte möjlighet 
att vi inte vill lägga arbete på att fråga vidare. 

Kontakta styrelsen via e-post eller ring Stefan eller Bosse. 

 

 

 

 

 

http://www.benchrest.se/
http://forum.robsoft.nu/


Välkommen till  

Svenska Mästerskap i Bänkskytte 2015 
 

 
                                         Säfsen BR, Fredriksberg 
   Fredag 8 Maj        
   Unlimited 500m                                                         Start 10.00  
 
   Lördag 9 Maj    
   SM HV 100 m                                                            Start  09.00  
   SM Sporter 100m, Jägarklass 100m ej SM                                                                 
   
   Söndag 10 Maj 
   SM HV 200m                                                             Start  08.30  
   SM Sporter 200m, Jägarklass 200m ej SM                    
    
   Anmälan till Bengt Nilsson, bnse@telia.com 

 

                                         Brattvalls JSK, Umeå 
   Lördag 19 Juli    
   SM LV 100 m, HV 100m Bushnell Cup                   Start  09.00  
   SM Jägarklass 100m,  Bushnell Cup.  
   Sporter 100m ej SM 
                    
   Söndag 20 Juli 
   SM LV 200m, HV 200m                                            Start  09.00  
   SM Jägarklass 200m, Sporter 200m ej SM 
 
   Anmälan till Roland Johansson, roland.johansson@philips.com 

 
Startavgifter:  HV/LV 250:-/dag, 400:- för 2 dagar. Sporter, Jägarklass och Unlimited 
200:-/dag, 300:- för 2 dagar. Halv avgift i alla klasser för skytt under 20 år.  
Lagtävling, Two Gun Aggregate för 2-mannalag, ingen avgift. 
 
Anmälan bör ske 14 dagar innan tävling med önskemål om att dela bänk/flaggor. Vid 
sen anmälan prioriteras inte bänkplacering. Ange i anmälan till Brattvall om du önskar 
mat från serveringen. Betalas samtidigt med startavgiften alternativt betala mera för 
maten. 
 
Detaljerad inbjudan till respektive tävlingsplats kommer att läggas ut på Svenska 
Bänkskytteförbundets hemsida. 
 

Svenska Bänkskytteförbundet 
i sammarbete med 

Säfsen Benchrest         Brattvalls JSK 



Om att skjuta på klisterlappen 

 

Det är inte ovanligt att någon säger att ”min bössa skjuter på klisterlappen” på 100m. Vanligt är att 
när tiden kommer för upp till bevis så visar det sig att det omtalade vapnet kanske inte alls skjuter så 
bra som det lät innan. 

Frågan är också om det egentligen är så märkvärdigt som det låter. Vad avses? En klisterlapp är 
17mm bred. Räcker det med att kulorna tangerar lappen så kan man då lägga till kalibern och vips så 
krävs inte mer än rätt beskedliga 23mm om det handlar om en bössa med kalibern 6mm. Mäter man 
diagonalen så kan man plussa på hela 5,5mm! Det är inte dåligt men alls inget speciellt även om man 
skjutit en 5-skottsgrupp vilket jag tycker är det man ska mäta. 

Det vore skönt om vi kunde slippa allt prat om klisterlappen och den typen av beskrivningar när det 
handlar om vapens precision men nu tänkte jag ändå göra just det. Berätta om en dag när jag sköt på 
klisterlappen. En dag då allt stämde. 

Jag kunde inte resa med till bänkskyttetävlingarna i Fredriksberg den våren. Där skulle även skjutas 
Sporterklass och jag hade byggt en bössa, en 6PPC på ett Sako-lås mod. S491 som inte testats så 
mycket på tävlingsbanan. Den kändes rätt så konkurrenskraftig och i händerna på en erfaren 
bänkskytt så kunde jag så att säga delta på distans. Innan jag lånade ut den så tyckte jag att den 
borde skjutas in. Jag laddade upp några skott och åkte, utan att ta med vindflaggor, till grusgropen 
där jag har min skjutbänk. Första skottet tog en eller ett par decimeter från riktpunkten, en 
klisterlapp! Jag riktade sedan upp bössan på nytt i stöden. Jag kanske ska tillägga att det rörde sig om 
riktiga bänkskyttestöd och att min bössa har helt plan och 60mm bred förstock. Med hårkorset 
centrerat på klisterlappen och utan att flytta bössan så skruvade jag sedan över det till det kulhål 
som jag nyss skjutit. Sedan så sköt jag ett skott men kunde inte se vart det tog. Det följdes av fler 
skott och jag kunde börja ana en viss förändring av klisterlappens utseende, att det tog nog inne på 
klisterlappen. Något annat kunde jag ju inte tro heller för då hade det varit riktigt illa! 

När jag så skjutit mina fem skott var det så dags att kontrollera resultatet. Det var ett litet hål något 
till vänster om centrum av lappen och i närheten av det nu gällande svenska rekordet för enskild 
grupp i Sporterklassen! Den mätte alltså obetydligt över 3mm.   

Behöver jag säga att det var en rätt upprymd skytt som sedan begav sig hemåt den dagen? 

 
 
 
 
 
 
 



Kallelse Svenska Bänkskytteförbundets årsstämma 2015 
Styrelsen kallar härmed till årsstämma på Brattvalls jaktskyttebana fredag den 17 juli 2015  kl. 15.00. 
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 11 juli  2015. 
 
Dagordning 
 
§1 Mötets öppnande 
 
§2 Val av mötesfunktionärer 
 
§3 Fråga om kallelse till stämma skett i laga ordning 
 
§4 Fastställande av föredragningslista 
 
§5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 
 
§6 Revisorernas berättelse 
 
§7 Fråga om ansvarsfrihet 
 
§8 Val av styrelseledamöter 

Val av ordförande för ett år avgående: Torsten Åström 
Val av två ledamöter för två år: avgående Mikael Edlund och Anders Lind. 
Val av styrelsesuppleanter för två år: avgående Robert Persson och Mats Johansson. 

 
§9 Val av två ordinarie revisorer för ett år 

Avgående: Lars Hällqvist och Mikaela Gebing 
 
§10 Val av två revisorssuppleanter för ett år 

Avgående: Anders Nilsson och Sonny Olsson 
 
§11 Val av regelkommitté för ett år: 

 Avgående: Christer Jacobsson, Robert Person och Bo Petersson. 
 

§12 Val av valberedning för ett år: 
 Avgående: Pontus Westman (sammankallande) och Jonas Sandberg. 
 
§13 Fastställande av avgifter för enskild medlem och för föreningar. 
 
§14 Regelkommitténs rapport. 
 
§15 Ärenden framlagda av styrelsen. 
 
§16 Till styrelsen inkomna ärenden. 
 
§17 Övriga ärenden. 
 
§18 Avslutning. 
 
 
 
 
 
 
 



Svenska Bänkskytteförbundets tävlingsprogram 2015. 

April 

19 Sön Webcup 1   JK/SP/HV100  Hacksjön              
25 Lör Palmisano Cup  HV100  Lochteå       
26 Sön Palmisano Cup  HV200  Lochteå 

Maj 

08 Fre SM UL   UL500  Fredriksberg    
09 Lör SM   HV/SP100  Fredriksberg  
10 Sön SM   HV/SP200  Fredriksberg  
14 Tor Sävar Open + Webcup 1  JK/SP/HV100  Sävar              
17 Sön Webcup 2   JK/SP/HV100  Hacksjön      
20 Ons Webcup 2   JK/SP/HV100  Brattvall      
31 Sön ”Prova på dag”  Blåsmark, Brattvall, Fredriksberg,   
                                               Hacksjön, Hudiksvall, Sundsvall, Vilhelmina 

Juni 

03 Ons Webcup 3   JK/SP/HV100  Sävar           
06 Lör Webcup 3   JK/SP/HV100  Hacksjön     
11 Tor FM   LV100  Keitele         
12 Fre FM   HV100  Keitele         
13 Lör FM   HV200  Keitele         
14 Sön FM   LV200  Keitele 

Juli 

04 Lör Hacksjö Open, Haggva Cup,                                                                                                             
 KM och Webcup 4  JK/SP/HV100  Hacksjön     
05 Sön Hacksjö Open och KM  JK/SP/HV200/300 Hacksjön     
08 Ons Webcup 4   JK/SP/HV100  Brattvall      
18 Lör SM   LV/JK100  Brattvall      
19 Sön SM   LV/JK200  Brattvall 

Augusti  

02 Sön Webcup 5   JK/SP/HV100  Hacksjön     
05 Ons Webcup 5   JK/SP/HV100  Sävar           
08 Lör NM   HV100  Lochteå       
09 Sön NM   HV200  Lochteå       
23 Sön Webcup 6   JK/SP/HV100   Hacksjön      
23 Sön Webcup 6, KM och Whitehead Cup JK/SP/HV100  Brattvall 

September 

20-26 VM   St. Louis 
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