Amerikas nye yndling
En ny 6,5mm patron har tatt USA med storm.
Den korte patronen får plass i kompakte boltrifler.

En spesialbygget rifle med utvalgte deler gir en helt egen følelse for jaktvåpenet.

Rifle for perfeksjonisten
Spesialbygde våpen gir deg muligheten til å plukke deler fra øverste hylle.
Customrifla fra Rafdal Våpen er et godt eksempel. Vi har tatt en nærmere
titt på hva man får for drøyt 30 000 kroner.
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Selv om testrifla i utgangspunktet ser
ut som en alminnelig Remington
jaktrifle, er konseptet noe ganske
annet. Poenget med en spesiallaget
rifle fra børsemaker, er å få en
jaktrifle akkurat slik du ønsker den.
Denne rifla fra Børsemaker Rafdal
er satt sammen av elementer fra
forskjellige produsenter av spesialdeler, og kunden kan velge mellom
en rekke forskjellige spesifikasjoner
i hver del av våpenet. Bare pipa i en
rifle byr på en rekke valg: produsent,
kaliber, riflestigning, profil, lengde,
type kroning, materiale og overflate-

Kjernen i våpenet er en ferdigprodusert
låskassefra Remington, som børsemakeren
har topptrimmet for oppgaven. Timney leverer
selvsagt knusktørre avtrekk.

behandling for å nevne noen. Alt
er satt sammen for å få best mulig
presisjon og funksjon.

Tette samlinger

Den som bestiller en spesiallaget
rifle, har som regel en forventning
om presisjon. Vår testrifle i kaliber
6,5 Creedmoor innfridde i høyeste
grad. Med Lapua Scenar 136 grains lå
samlingene på flere treskuddsserier
på under 11 millimeter fra to-foten.
Og det med følelsen av at jeg som
skytter var det svakeste leddet. Dette
er mer enn man kan forvente av ei
jaktrifle. Direkteavtrekket var Timney
på sitt beste, med en bred og krum
avtrekker som tok imot hele pekefingeren med god kontakt. Lading av
patronene i magasinet gikk greit selv
i den korte låskassa, så lenge
de ble plassert godt i
bakkant av magasinet.
Under skyting matet
rifla feilfritt.

Fin stokk

Glassfiberstokken
ligger godt
i hendene, og har en
tekstur som gir et godt grep.
Pistolgrepet har en kraftig
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håndsvull som gi en god følelse av
kontakt med våpenet. Fargen er en
enkel og dekorativ håndmalt kvistog løvkamo. Den står godt mot den
olivengrønne overflatebehandlingen
av pipe, låskasse og underbeslag.
Rifla er en lettvekter, men fornemmelsen under skyting bærer likevel
preg av stabilitet og balanse.

Fritt valg

Mye håndarbeid er ikke gratis. Det
går an å skrelle vekk en del elementer, og fremdeles sitte med en
lett, sterk og presis jaktrifle til rundt
tjue tusen kroner, men de fleste
av k
 undene legger på omtrent de
elementene som er beskrevet på
testrifla. Et slikt produkt er for jegeren som ønsker seg noe helt spesielt,
eller som har klare formeninger (i
detalj) om hvordan den optimale rifla
ser ut. Uansett hvilke deler du setter
på byggelista, kan du være s ikker på
to ting: Rifla blir ganske unik, og har
den beste presisjonen som er mulig
med de delene som er valgt. Og det
perfeksjonisten får på kjøpet, er
følelsen av at alt stemmer.
Det er vanskelig å sette terningkast på noe slikt. Hvis det er noe
å sette fingeren på, har du lagt inn
feil bestilling.

PRODUKTNAVN: Rafdal
PRODUKTFAKTA: Remington 700
SA (kort) låskasse der gjengene og
fronten er rettet. På sluttstykket er
støtbunnen rettet, og klakkene er lappet. Det siste betyr finsliping i forhold
til grepet i pipa. Hevearmen har kjegleformet «taktisk» hode. Den rustfrie
pipa er fra Lilja Precision Rifle Barrels,
USA, i kaliber 6,5 Creedmoor. Den er
gjenget for lyddemper, profildreiet og
flutet, det vil si at det er maskinert ut
langsgående riller. Pipa måler 55 cm
og har mulighet for raskt løpsbytte
etter Rafdals eget system. Skjeftet er
levert av LAW (Legendary Arms Work,
USA), og er søylebeddet og lakkert
med høstkamo. Den er påsatt en Packmayr gummikappe. Avtrekksystemet
er levert av Timney Triggers, USA. Alle
stålflater er overflatebehandlet med
Ceracote. Magasinet tar fire patroner
og har hengslet underbeslag.
PRIS: Rifla som beskrevet her uten
tilbehør: kr 32 600,LEVERANDØR: Rafdal Våpen,
www.rafdal-vapen.no

Den hengslede magasinbunnen
er enkel å betjene, og løslater de
4 patronene i kaliber 6,5 Creedmoor,
som det er plass til i magasinet.

Pipa er profildreid og flutet,
og har fått behørig
merking.

6,5 mm Creedmoor er en sentertent patron introdusert av Hornady
i 2007. Den var en modifikasjon av .30 TC, som igjen var basert på
hylsa til .300 Savage.
Hylselengden er 47,5 mm, og hylsa har en forholdsvis skarp skulder.
Patronen ble designet spesielt for konkurranseskyting, med en harmonisk balanse mellom hylsevolum, form og kaliber. Navnet Creedmoor
henspiller på NRAs (National Rifle Association) langholdsbane
The Creedmoor range, som lå på Long Island i New York.
Patronen har vist seg å ha stort potensial for presisjon, og skyttere
har hentet hjem seire i flere konkurransegrener med den. Naturlig nok
blir den da også populær til jakt. I USA er kaliberet i vinden for tiden,
og det kamres rifler av ymse merker for patronen. Tilsvarende patroner
som 6,5 x 47 Lapua og .260 Remington har ikke på langt nær fått samme
oppmerksomhet. Sammenlignet med vår egen 6,5x55 oppnår den noe
lavere hastighet med de tyngste kulene. Den har fordelen av at den kan
kamres i rifler med korte låskasser, og gir en meget behagelig rekyl.
Nykommeren klarer energikravet til storviltpatroner.

6,5 Creedmoor er
den nye vinen blant
skyttere i USA.

Styrke i avtrekksfingeren
En pensjonert politimann fra Los Angeles har laget
en egen innretning for å trene avtrekkskontroll.
Triggermaster kan kanskje kalles et bærbart treningsapparat for
pekefingeren. Det er ganske enkelt et pistolgrep i plast med en
kraftig stålfjær i spiral på toppen. En utstikker fra fjæra er påsatt en plast
hylse i riktig avtrekkeravstand. Saken er liten nok til å få plass i ei jakkelomme, slik at man kan trene i smug overalt. Motstanden i fjæra er kraftig
nok til å gi stølhetsfølelse etter bare sporadisk avtrekkstrening. Etter noen
uker ble det faktisk lettere å gi et jevnt og presis press. Nå er det langt mer
enn rå styrke som skal til for å treffe blinken, men nok kraft i pekefingeren er
slett ikke uvesentlig for å få inn den fine koordinasjonen mellom øye, grep
og avtrekksbevegelse. Krutt i klypa kan man dog få ved å bruke fingrene til
annet enn bare å knotte på et tastatur. For entusiasten som elsker duppe
ditter, føyer Triggermaster seg inn i rekken av ting du ikke visste at du
trengte, men som du selvsagt bare må ha.

Triggermaster
Medium gir deg
styrke i avtrekks
fingeren.

PRODUKTNAVN: Triggermaster Medium
PRODUKTFAKTA: Blått pistolgrep i plast med kraftig fjær i dobbeltspiral
i toppen. Fjæren er koblet til til en 5 cm lang plasthylse. Lengde: 15 cm,
bredde: 2,5 cm, dybde: 8,5 cm. Vekt: 90 gram. Fjærmotstand: ca. 5 kg.
Leveres også med ca. 8 kg motstand, og i rosa farge.
Kan brukes av både høyre og venstrehendte.
PRIS: kr 435,LEVERANDØR: Brownells AS
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