
{  TO JAKTRIFLER OG TO SALONGER }

JUSTERBART  
på moten

Dagens jegere og skyttere vil gjerne ha det beste av rifler og utstyr. 
Stadig vekk kommer det nyheter for å innfri trender og ønsker som er 
i vinden. JEGER har gjort det til en årlig tradisjon å ta et dypdykk blant 

riflenykommerne for å se hva de har å by på. I år har vi testet fire alternativ, 
der tre av dem har justerbar stokk. Kanskje noe som frister?

T E K S T  O G  F O T O :  A B R A H A M  N .  G R I M S T V E D T

Å R E T S  R I F L E N Y H E T E R
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Stokken lages både for Classic og Victory. 
Jeg har selv systemrifla Victory, hvor man 
enkelt bytter løp ved å skru av stokken og 
løsne to skruer på siden av låskassa (bytte 
til magnumkaliber krever også bytte av 
sluttstykke). Nå bytter jeg like enkelt ut 
trestokken på min egen Victory. Vipps, har 
jeg ei helt ny rifle med 6,5 x 55-løp og en 
Zeiss Conquest V6 2-12 x 50 på toppen.

Høy Success-faktor
Det første jeg merker, er at stokken ligner 
veldig på Blaser Success. Et godt tegn, 
da den er en suksess i dobbel forstand. 
S&L-stokken faller da også straks i smak: 
Hånden min sitter som støpt i tommehull-
skjeftet, som er behagelig gummiert rundt 
pistolgrepet. Også framstokken har gode, 
gummierte felt, samt rembøylefeste både 
foran og under med tanke på skytestøtte. 

Kolben er 36 cm og byr på en passe myk 
rekylkappe, men har den sedvanlige hule 
lyden. På plussiden noterer vi en justerbar 
kinnstøtte som er ganske høy i utgangs-
punktet. Trenger du mer høyde, er det bare 
å vri på et hjul på siden av kolben og kinn-
støtten spretter opp.

Den originale trestokken veier 1,15 kg, 
mens syntetstokken høyner vekta med 
200 g. Det gir ei rifle som er stødigere å skyte 
med. Totalvekt for hele pakka er 4,5 kg.

Imponerer med presisjon
Selv om jeg er mest spent på hvordan den 
«nye» S&L Victory er å skyte med i jeger-
stillinger, må den først testes i benken. Slik 
går 3x3 skudd på 100 m:

Norma 100 Rekrutt 14 mm
RWS 100 Match 16 mm
RWS 127 KS 25 mm
Norma 143 Bondstrike 26 mm
Lapua 100 Scenar 23 mm

Så tester jeg jegerstillinger, først sittende 
med albuene støttet på knærne. Med 
kinnet godt plantet på kinnstøtten ligger 
rifla stødig, og første skudd sitter midt i 
blinken. Sammen med de tre neste blir 
samlingen så god som 20 mm. Men nisse-
dølen «sprekker» på siste skudd og havner 
på 40 mm. 

Det skal verken Schultz & Larsen, RWS eller 
den nye stokken ha skylda for: Den er kjem-
pegod å skyte med! Også stående treffer jeg 
bedre enn forventet – og jeg savner så visst 
ikke originalstokken.

SCHULTZ & LARSEN VICTORY
KALIBER: 6,5x55
DETALJER: Syntetisk tommelhullstokk med jus-
terbar kinnstøtte
RIFLEVEKT: 3,9 kg
LØPSLENGDE, TESTRIFLE: 56 cm
RIFLELENGDE, TESTRIFLE: 108 cm
KOLBELENGDE: 36 cm
MAGASIN: Boksmagasin med plass til tre patroner
AVTREKK: Direkteavtrekk
VEIL. PRIS RIFLE: kr. 31.990,-
VEIL. PRIS STOKK: kr. 12.490,-
IMPORTØR: Jakt & Friluft AS,  
www.jaktogfriluft.no
 

Meget god stokk
Fantastisk glatt boltgang
Bra presisjon

Litt hul lyd i kolben
 

Dejlig danske
Schultz & Larsen er kjent for sine presisjonsløp. Nå kommer de med 

en syntetstokk med tommelhull og justerbar kinnstøtte, som kan 
falle i smak hos dem som elsker riflene deres. 
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Tysker i nordfjordbunad
Haenel Jaeger 10 GRS er ei tysk rifle i norsk tapning med GRS 

Hunter Light-stokk. Kortere kolbe, slankere pistolskjefte og lavere 
vekt enn andre GRS-modeller passer fint til kvinner og yngre jegere.

Bjørkelaminatstokken har god ergonomi. 
Med justerbar kinnstøtte får du god kinn-
kontakt og øyet i riktig høyde. På andre 
GRS-stokker justeres kolbelengden ved 
å trykke inn en knapp. Her gjør du det 
med 1 cm mellomlegg som kjøpes separat. 
Testrifla har 32,5 cm kolbelengde pluss to 
mellomlegg. Med 32,5-34,5 cm kolbelengde 
passer rifla til alt fra unge jegere og kvinner 
til normalt store karer.

Rimelig jaktpakke
Testrifla har et 56 cm Semi Weight-løp med 
19 mm løpsdiameter (kan også fås med 
51  cm løp). Bolten med seks låsklakker 
er tight og går glatt. Hevarmen har kort 
60 graders løft og kula er passe stor og lett 
å få godt tak på. Videre er det 3-posisjons-
ikring hvor du trykker ned en knapp for å 
bevege bolten i sikret tilstand. Du kan altså 
kamre eller ta ut patron med sikret våpen. 

Et godt og justerbart avtrekk fra 
0,9–1,5 kg bidrar til presise skudd. Boks-
magasinet er uttakbart og har plass til fire 
patroner, selv om Haenel oppgir tre. Maga-
sinet utløses ved å trykke fram en hendel 
rett foran avtrekkerbøylen.

Testrifla har en Zeiss Conquest V4 3-12 x 
56 i Rusan stålmontasjer på fabrikkmontert 
picatinnyskinne. En Hausken JD 184 MK2 
lyddemper med 15x1 mm gjenger sparer 
hørselen. Alt i alt er dette en meget god 
jaktutrustning til en overkommelig pris.

Utrolig stødig
I benk imponerer Haenel Jaeger 10  GRS 
med disse 3-skuddsamlingene på 100 meter:

Norma 124 Trainer 10 mm
Norma 156 Oryx  21 mm
Norma 120 Jaktmatch 18 mm
Norma 143 Bondstrike 26 mm
RWS 100 Match 10 mm
Lapua 108 Scenar 12 mm
RWS 127 KS (5 skudd) 25 mm

Til skyting i sittende stilling er rifla 
utrolig god. GRS-stokken gir en stødig 
skytestilling med justerbar og behagelig 
kinnstøtte. Det gode avtrekket og presi-
sjonen bidrar til gode 5-skuddsamlinger på 
frihånd. Haenel Jaeger 10 er et godt våpen 

og GRS løfter den enda et hakk. Med presi-
sjon mellom 10 og 25 mm i benken kan jeg 
trygt anbefale denne rifla!

HAENEL JAEGER 10 GRS
KALIBER: 6,5x55 (andre kaliber tilgjengelig)
DETALJER: Trelaminatstokk fra GRS med juster-
bar kinnstøtte
VEKT: 3,5 kg
VEKT RIFLEPAKKE: 4,5 kg
LØPSLENGDE TESTRIFLE: 56 cm
RIFLELENGDE TESTRIFLE: 107 cm 
KOLBELENGDE: 32,5 cm + 2 mellomlegg á 1 cm.  
MAGASIN: Boksmagasin for fire patroner (Tilvalg: 
10-skuddsmagasin til 308 Win og 6,5 Creedmoor)
AVTREKK: Justerbart direkteavtrekk
VEIL. PRIS RIFLE: kr. 19.990,- 
IMPORTØR: Sisu Villmark AS, www.sisuvillmark.no
 

Fantastisk god stokk
Bra presisjon
Godt avtrekk

Ikke mye negativt her, nei
 

Å R E T S  R I F L E N Y H E T E R
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Spansk salong
Bergaras nye salongrifle har stokk og vekt som ei vanlig jaktrifle, 
noe som er bra til trening for jakt og konkurranse. Med samme 
konstruksjon som Remington 700 kan også de stokkene brukes.

Rifla har Bergara HMR-stokk av svart 
aluminiumforsterket syntet med lyse 
spetter. Det er et bratt og gummiert pistol-
skjefte og et bredt framskjefte med gummi-
erte felt. Kinnstøtten er justerbar og kolbe-
lengden kan justeres med 1 cm mellomlegg. 
Det er to rembøylefester under forskjeftet 
og ett på undersiden av kolben. I tillegg har 
rifla QR-fester på begge sider av framstokk 
og kolbe. 

Ligner vanlige rifler
Det er lite som minner om ei salongrifle 
her. Til og med magasinet er av vanlig stør-
relse, men har et 22LR-magasin innbygd. 
Magasinet utløses ved å trykke fram en 
hendel foran avtrekkerbøylen. Bolten går 
lett, og har en spesiell hevarmavslutning 
som gir godt grep. Det er 2-posisjonsikring 
hvor bolten kan beveges i sikret tilstand. 
Avtrekket er rent og godt, noe som er minst 
like viktig på ei salongrifle. 

Bergara er kjent for løp med god 
presisjon. Testrifla har et 21,3 mm tykt 
Carbonløp, men kan fås med stålløp. Rifla 
toppes med Hawke Frontier 2,5-15 x 50 LR 
Dot med lys. Det er et godt sikte med klart 
bilde til denne bruk. I enden av løpet sitter 
en A-Tec Wave Carbon-demper som kun 
veier 96 gram. 

Presis på heia
Vi tar med rifla på heia for testskyting. 
Etter innskyting får jeg en 5-skuddsamling 
med RWS R50 så god som 5 mm på 50 m. I 
benken presterer den dette gjennomsnittet 
med 5-skuddserier på 50 m:

RWS R50 7 mm
RWS R100 11 mm
RWS Special Match 13 mm
Norma 2 12 mm
RWS High Velocity HP 13 mm
RWS High Velocity Green 35 mm
SK Long Range Match 7 mm
SK Rifle Match 13 mm
Lapua Midas +  8 mm
Eley Club  9 mm 

Det er imponerende samlinger, så presi-
sjonen er det ingenting å si på. Den er 
god å skyte med på frihånd. Bergara har 

dobbel ekstraktor, men her må jeg bruke 
ekstra makt for å få ut hylsene ved repe-
tering. Jeg savner et bedre utkast, men 
ellers imponerer rifla og er helt klart ei god 
treningsrifle.

BERGARA B14 RIMFIRE CARBON
KALIBER: 22 LR
DETALJER: Syntetstokk med justerbar kinnstøtte
VEKT: 3,7 kg
VEKT RIFLEPAKKE: 4,6 kg
LØPSLENGDE TESTRIFLE: 45,7 cm
RIFLELENGDE TESTRIFLE: 96 cm 
KOLBELENGDE: 33,5 cm + 3 mellomlegg á 1 cm 
MAGASIN: Boksmagasin med plass til 10 patroner
AVTREKK: Direkteavtrekk
VEIL. PRIS RIFLE: kr 18.490,-  
IMPORTØR: Norma AS, www.norma.as
 

God stokk
Lik ei vanlig rifle
Godt avtrekk

Litt dårlig hylseutkast
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Halvauto som innfrir
Norma AS sender også ei annen salongrifle-nyhet fra spanske 

Bergara. BXR Rimfire Steel er en halvautomat med skyteegenskaper 
tett opp mot jaktrifla for de som vil drive realistisk jakttrening.

Bergara BXR Rimfire Steel har en passelig 
kraftig syntetstokk og et godt pistolgrep 
med gummierte flater. Den litt brede fram-
stokken er også supplert med gummi-
erte felt som sikrer godt grep. Her er det 
enkle rembøylefester på undersiden av 
framstokken og under kolben. I tillegg 
har også denne QR-fester foran og bak på 
begge sider. 

Krever forsiktighet
Kolbekappen er passelig myk og god, og 
kolbelengden kan tilpasses med mellom-
legg. Her er det imidlertid ingen mulighet 
for å justere kinnstøtten. 

Testrifla har et 42 cm langt og 22 mm 
tykt løp med fluting. Et roterende magasin 
med plass til 10 skudd utløses ved å trykke 
fram en hendel foran avtrekkerbøylen. 

Halvautomaten er enkel å betjene, men 
krever ekstra forsiktighet: Sikringen er en 
knapp som sitter foran på avtrekkerbøylen. 
Trykker man inn fra venstre side, er rifla 
sikret, mens den er avsikret hvis du trykker 
inn fra høyre. En rød ring vises rundt knap-
pens venstre side når rifla er usikret. 

Gledelig presisjon
Jeg fyller opp magasinet og skyter inn rifla 
på 50 meter. Det er bare å presse inn avtrek-
keren og skyte til magasinet er tomt; enkelt 
og greit. 

Jeg er i utgangspunktet skeptisk til 
halvautomatrifler når det kommer til god 
presisjon. Men jeg har tatt feil før – og det 
samme gjør jeg med denne: 5-skuddsam-
ling på 9 mm med RWS R100 er ikke noe 
å irritere seg over! I benken på 50 m blir 
resultatet slik med 5-skuddseriene:

RWS R50 18 mm
RWS R100 9 mm
RWS Special Match 12 mm
RWS High Velocity Green 30 mm
RWS Semi Auto 14 mm
Geco Semi Auto 16 mm
Lapua Midas + 14 mm
Eley Club 9 mm

Med samme kikkertsikte som B14 Carbon 
og A- Tec Wave demper veier rifla 3,6 kg. 
Det betyr bortimot samme vekt som ei 

jaktrifle. For deg som jakter med halv-
automat, er dette ei god treningsrifle til 
jaktsesongen!

BERGARA BXR RIMFIRE STEEL LR22
KALIBER: 22LR
DETALJER: Syntetstokk med justerbar kolbe-
lengde
VEKT: 2,4 kg
VEKT RIFLEPAKKE: 3,6 kg
LØPSLENGDE TESTRIFLE: 42 cm
RIFLELENGDE TESTRIFLE: 88,5 cm 
KOLBELENGDE: xx cm med 3 mellomlegg á 1 cm
MAGASIN: Roterende magasin med plass til  
10 patroner
AVTREKK: Direkteavtrekk
VEIL. PRIS RIFLE: kr 10.990,-
IMPORTØR: Norma AS, www.norma.as
 

God funksjon
Bra presisjon
Grei stokk

Småplukk
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