
Viihentest Beretta 590 Sporter Black og Browning 725 Sporter Black

Beretta
eller Browning?
PA de danske skydebanen en den to navne, som gAn igen i stativenne:
Beretta og Browning. Hen op til flugtskydningss@sonen har vi taget en

af hver med pE banen til en sammenlignende test: Benettas 690 Black
og Brownings 725 Black.

Tekst og foto Thorkild Ellerbek

or den helt almindelige dan-

ske jeger, som kommer p6

skydebanen en eller to gange

om 6ret, er det nok ikke et
decideret sportinggever, der

st6r p6 onskesedlen. Alle discipliner
kan skydes med det samme gever,

man bruger p6 jagt. For de fleste vil

det endda v&re en fordel og oge

kendskabet til jagtgeveret. , Men
nogle vil godt tage eI skridt videre og

skyde med mere fokus p6 lerduerne,
kammeratskabet og konkurrencerne/

sporten.
For dem bliver et sportinggever in-

teressant. Det behsver ikke vare dyre

specialgevarer. Mange af de billige
producenter laver rigtig gode spor-

tinggevarer, og jeg har tidligere testet
bSde billige tyrkiske udgaver og en

agte Baikal-sporter med stor glede
til under 5.000 kr.

Det neste skridt for mange er at 96
efter et dyrere sportinggever, og her

er der mange muligheder. Ud over de

mest populare fra Beretta og Brow-
ning er der geverer fra andre navne,

fx Cesar Guerini, der bliver mere og
mere udbredt. Det samme galder
Miruko og nu Blaser F16 sporter. Vil

man legge flere penge p6 disken,

bliver de neste gevrerer de dyrere

udgaver af Beretta og Browning i kon-

kurrence med fx Perazzi og andre

specialgeverer.
56 prismessigt kan man kobe sig til

et sportinggevar fra under 5.000 kr.

og opefter. Vores modeller ligger om-
kring 25.000 kr.

Sort, igen igen
Jeg synes, det er lidt overdrevet, at s6

mange gevarer skal vere sorte i oje-

blikket. lser n6r de hele tiden bliver
presenteret som nyheder. Men det er

et sporgsm6l om smag og behag - og
lige nu er det i hoj grad et sporgsm€rl

om mode. Jeg vil s6 sige, at de to

Browning 725 Black

Beretta 690 Black
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testgeverer er ganske smarte. lser
er Berettaen frek med sin rodorange
skrift p6 baskylen og den matsorte
overflade pd lobene.

Her er Browning'en ikke helt med i

mode- og designreset. Den er halv-
blank sort med en gylden skrift p6

siderne med umiskendelig Browning-
typografi. Sd med hensyn til udseen-
det er det et sporgsm6l, om du er til
italiensk frekhed eller til en mere
konservativ udgave.

Jeg har skudt med bdde 690'ere og
725'ere tidligere, sdr det spendende
var, hvordan de klarede en sidelo-
bende test. Jeg skod serier med dem
enkeltvis, og jeg provede at veksle
mellem dem pd banen. Og hvad sd?

Ja, det er faktisk en overraskelse, at
de to geverer ligger s5 tet op ad hin-
anden, som det er min vurdering, at
de gar. Kunne jeg lave en blindtest,
tror jeg, at jeg ville komme i tvivl om,
hvilket gever jeg havde i henderne.
SA tet er Browning og Beretta i disse
to udgaver.

Det synes jeg er overraskende,
fordi reelt set er der stor forskel p6 de
to merker. Konstruktionen er forskel-
lig og slet ikke sammenlignelig. Under
normale omstendiqheder vil man

ogsd kunne merke forskel i hdndterin-
gen lige fra lukke-op-og-i til balance-
punktet. Men pd de omrSder ligger de

De langlabede sorfe sportere i deres rette element pd skydebanen.
Lige netop de to naone pd labene er fo.uoritterne blandt danske
sportsskyffer.

to sorte udgaver her sd tret op ad hin-
anden, som det er muligt med to for-
skellige producenter.

Lob og tre
Der er meget forskellige elementer i

konstruktion og opbygning af de to
geverer, som jo har st6et proven i

mange 5r: Brownings unikke kon-
struktion og Berettas mere traditio-
nelle over/under-konstruktion. De er
dog begge moderne udgaver med en
Iidt smallere og lavere baskyle i for-
hold til tidligere, selv om der kun er
tale om millimeterforskelle i forhold til
eldre udgaver.

Labene p6 Berettas sorte udgave er
matsorte. Det er ogsS et modefano-
men, men det ser rigtig pent ud.
Brownings klassiske halvblanke lsb
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Viibentest Beretta 590 Sporter Black og Browning 725 Sporter Black

De matcher hinanden ganske godt, og det kan ued farste ajekast Dere sDert at se

den reeLLe forskel meLlem de to geuerer, selu om de kommer fra to oidt forskelLige producenter.
I mtn test bleu de nermest en slogs tuilLinger.

har ogsd en fin overflade. Baskylerne
er som nevnt minimaiistisk udsmyk-
kede. Berettas har som ogsd nevnt
den frekke orange skrift, og Brow-
ning har en let gylden skrift p6 siderne.
Ellers er der ikke meget udsmykning
p6 de to geverer.

Treet pd testmodellerne er forskel-
ligt. Browning kommer i denne ud-
gave i en grade 3-kvalitet, og det kan

ses: Ceveret iar fine 6retegnirger og

en flot oliebehandlet overflade, hvor
Berettaen blegner ved siden af i bog-
stavelig forstand. Berettaens tre har

meget regeimessige langsgdende
6rer og en ret bleg overfladebehand-
ling. Det er nok ikke det vigtigste ele-
ment ved valget af et sportinggever,
men det er temmelig synligt, at der er
forskel.

Chokes og finish
Browning har et dybt og velformet pi-

stolgreb, mens Berettaen ikke har

decideret sportsgreb, men den almin-
delige krumning. Netskaeringerne st6r
fint pd grebene og pA forskaftet. Der
er miske en anelse mere forskefte
p6 begge modellerne i forhold til jagt-

udgaverne, men ik[.e sd meget, at jeg

vil kalde det sporting-forskefter.
Mange foretrekker her noget bredere
forskefter.

Begge geverer har rekyldempende
bagkappe i de udgaver, som de to

producenter nu en gang har udviklet:
gummibekledning, som er glat og
dermed ikke henger fast i skydeve-
ste n.

Begge gevarer har ogsd udvendige
chokes i lange udgaver, som er ved at
vere normen for chokes. Der er fem
chokes i kufferten hos dem begge.
Det er nok her, de dedikerede sports-
skytter begynder at kigge sig om efter
specialchokes. Men udvalget i kassen

er klart tilstraekkeligt for de fleste.
Den endelige finish pd begge geve-

rer ligger helt, som man kan forvente
af geverer fra de to producenter i

prisklassen. Dog vil jeg sige, at Beret-
taen ligger en del over, hvad jeg ellers
finder pd andre udgaver fra den itali-
enske storproducent. Med 690'eren
har Beretta lagt noget ekstra i den
endelige frerdiggorelse og finish over-
alt.

Den har slet ikke den traghed og
(for megen) stramhed, som ellers
pr@ger lukkemekanismerne i mange
Beretta-udgaver. Der er faktisk en lille
hjelpefjeder i lukketajet, som gor un-
derverker. Den kommer nok ogs6 p6

de mere almindelige udgaver.

Brownings sorte 725'er er bare,

som Browning er mest: fin tilpasning
og en god finish, som de fleste for-
venter af dette mrerke. Ogsd her er er
Sbning og lukning en let sag uden at
skulle bruge krefter.

Er de tvillinger?
Hdndteringen p6 skydebanen var pi
nogle omrSder en overraskelse: Som
tidligere nevnt 16 gevererne meget
tet p5 hinanden, hvilket nok kan vere
en af forklaringerne pd populariteten

hos netop de to producenters spor-
tinggeverer: Det vil ikke vere noget
stort problem at skifte fra Browning til
Beretta eller den anden vej.

Begge gevrerer havde den lidt ne-
setunge balance, som er karakteri-
stisk for et sportinggeverer lige fra

hylden. Mange foretrrekker det, og
det kan vaere med til at give et mere
stabilt sving og dermed bedre trafsik-
kerhed p5 lerduerne.

Man skal v@re opmarksom p6, at
skydeteknikken til lerduer i realiteten
er anderledes end til levende fugle-
vildt. Afhrengig af, hvilken disciplin der
skydes, er der elementrere udgangs-
positioner b6de for klarstilling og be-
vegelsen fra klar til skulder. Og i alle

discipliner udvikler skytterne en helt
fast rutine for sving, opfolgning, foran-
hold og skudafgivning, hvor lobets
lengde og tyngde har stor betydning.

Med nresten 100 7o samme vegt i

begge gevrerer p6 lige omkring 3.7 kg

fsles de ens at tage op. Med samme
skaftelangde (standard 38 centime-
ter) faldt de ogs6 fuldstendig identisk
til min skulder. 56 der skulle ikke

mange skud til, far jeg folte en god
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forbindelse med gevererne.
Browning kommer med justerbart

aftrak, mens Berettaen har standard-
aftrak. Aftrrekspunktet ligger lige til-
pas, og jeg havde ikke rigtig noget
behov for at skrue pd det justerbare
aftrek. Det kan sagtens komme, n6r
man for alvor f6r skudt sig ind pd ge-
varet.

Begge har manuel sikring som p6

de fleste sportinggeverer, men i

begge kasser ligger delene til en hur-
tig omstilling til autosikring, hvis du er
tildet.

Jagt eller sport?
N6r man nu har et eller m6ske to gode
jagtgeverel som man er fortrolig
med og egentlig synes, at man skyder
rimelig godt med, behzver man sd et
sportinggever? Nej, som nrevnt klarer
de fleste sig med jagtgeveret, og det
er forst, n6r der for alvor skal skydes
p6 lerduerne, at behovet kan opst6.

De fleste jegere i Danmark kom-
mer mdske aldrig p6 den lokale flugt-
skydningsbane eller m6ske hojst 6n
enkelt gang inden sesonen "for lige
at fe lidt traning". For dem er det vig-
tigere at skyde mere med jagtgevaret
end 96 efter duerne i sportsojemed.

I jagtlig sammenheng er m6let
netop ogs6 i hajere grad at opnS den
bedst mulige skydeform og trefsik-
kerhed med sit jagtgevar frem for,
hvor mange duer ud af serier p6 2b
eller 40 man kan pulverisere. Der er
stor forskel p6 levende vildt og ler-
duer. 56 i den sidste ende er det se-
dan, at jagt er jagt, og lerdueskydning
er sport.

Salget af sportinggeverer viser
dog, at der er en stigende interesse
for denne sportsgren: Kigger man hen
ad hylderne i de danske jagtforretnin-
ger, vil man finde rigtig mange spor-
tingudgaver af alle de kendte merker.
Der er flere forskellige udgaver af
sporting-gevarerne end af jagtudga-
verne. De sidste varierer i udseende,
lobslangde, skafteform og kalibre,
men sportsudgaverne er i mange til-
felde langt mere sofistikerede med
hensyn til lsb, chokes, skefter og ju-
steringsmulighederne hele vejen
igennem. r >

Brownings sorte model ligger i den mere
klossiske ende af skalaen med den karakte-
risfiske Brouning-typografi i udsmykningen.
Skaftetra og teardrop-afslutningen bag
baskylen ffakker op i det astetiske indtryk.

Der er ret meget italiensk design-frekhed
oDer Berettas 690 Black-sportinggeuer.
Den orangerode farue og kombinationen
mellem halublank baskyle og matsorte lob
gor, at geDfrret stikker af fra de andre i
statiuet.
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Vibentest Beretta 590 Sporter Black og Browning 725 Sporter Black
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*eret*a lngen tvivl om, at Berettas over/under

konstruktion er blandt de bedste, og i de lidt
dyrere udgaver ogsii blandt de mest stabile.

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
*rclwxa*mg Der er ingen, der vil fole sig forbigSet,

n6r Brownings konstruktion her nesten 100 6r

efter lanceringen karakteriseres som nok den bed-

ste i verden.

&$dmmmmdm/fffimfrmfu:
ffiffiffiHffiffiffiffiffi
&erettm Denne udgave ligger langt over Berettas
normale standard, men falder lidt p6 det - vil jeg

sige - banale skeftetra, men ellers teknisk hoj

grad af finish.

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ffireiurnlmg Det er Browning standard i den bedre

ende. Lidt bedre end p6 de mere 'graverede'

udgaver, hvor kvaliteten i udvendig finish ikke altid

er p6 toppen.

Sr*w&ix'ag $$ $$*rstte Det m5 blive en flot fel-
les vurdering, fordi de ligger taet p6 hinanden og

har s6 mange gode kvaliteter til felles: god sports-
balance, behagelig lukkemekanisme og passende

skeftelengde og v@gt for sportinggev@rer.

Serettm Jeg tillader mig at tage den almindelige

opfattelse af Beretta ind her. I denne 'konkur-

rence' bliver Beretta ikke det optimale valg for
de fleste i denne sammenheng.

Browning Der er - pd trods af min tvillinge-
karakteristik - forskel p6 de to geverer. Brownings
navn, historie og almene omdomme giver en

ekstra karakter p6 skalaen.

En ting er, at jeg synes, at de to geuarer uar meget tat pd

atD&re ens ued praktiskskydning og hdndtering. Enanden
ting er sd skudbilledet, og pd de to skiuer er der da ogsd

beuis pd, at deres skudbillede medl/4 chokes i begge ligger
utroligt tet op ad hinanden (70 mm/24 grams sportshagl pd

25 meters afstand). Det er dog ikke sdmerkeligt, men al-
ligeuel meget tydeligt her. I dag ligger de fleste ouer/undere

meget tat i skudbillederne.

lJduendige chokes er i dag bleuet et must for de dedikerede

sporrsskyffer. Om der er store fordele ued det, er ieg ikke
ouerbeuist om, men det tilfajer nok et mere hardcore udse-

ende til sportinggeonrerne. Og sd er det lidt nemmere at se,

huilke chokes man har skruet i.

To af de mest kendte bagstykker pd ouer/under lsbssat.
Auerst Berettas sysfem med tydelige udtrakker-pins

freset ind i siderne af bundstykket, som def ses pd langt de

fleste ouer/under-geuarer. Nedersf Brownings nesten 100

dr gamle konstruktion, som har et mere bastant udseende.
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Hvad er et sportinggevar?
Hvorfor skal du kobe et specielt gever til flugtskydning -
eller rettere sportsskydnrng? Ja, et almindeligt jagtgever
kan sagtens gore sig pd banen, men stiger ambitionerne
og lysten til at skyde mdske en eller to gange om ugen i

sesonen, begynder onsket om det rigtige grej vel at ud-
vikle sig hos de fleste af os. Men til helt almindelig flugt
skydning er jagtgeveret selvfolgelig godt nok.

Men sportingudgaverne af haglgevererne er meget
forskellige fra det almindelige jagtgevrer: Forst og frem-
mest vejer de fleste sportinggeverer noget mere end
jagtudgaverne. En vegt pd mellem 3,5-4,0 kg er alminde-
lig for sportingudgaverne. Det er der flere grunde til:
Skefterne er storre, og for det meste har de ogs6 lengere
lob. Det er vegtforogere, som producenterne forsoger at
undg6 i jagtudgaverne.

Det er en fordel med mere vegt: Jo mere vegt, jo
mindre foles rekylen. Plus 300 gram p6 vegten mindsker
rekylen ganske mrerkbart. Specielt hvis man st6r p6 ba-
nen og skyder mdske flere hundrede skud pd en god lor-
dag

Skeftet pe et sportinggever er generelt noget ,hojere,

end p6 et jagtgever. Der er mere tr@ tor algore kontakten
med skeftet lettere tilgrengeligt. Det er meget synligt, og
p6 visse typer - fx specialgeverer til trap - er det meget
tydeligt med mere fylde og hojde i skeftet. Der er ogs6
ofte et dybere og bredere pistolgreb og forskefte.

Endelig er det ogs6 pd skydebanen, at man finder flest
geverer med justerbart skafte. Det er meget moderne
lige nu, men de fleste p6 almindeligt amatorplan bor nok
tenke sig grundigt om, inden der investeres i sddan et
skefte med mange timers justering forude, far de passer
helt.

Lobene er langere end jagtgeverets. Det er nok mest
en tradition, men ogs6 b6ret af den kendsgerning, at len-
gere lab giver en bedre svingteknik end korte. Og ndr ler-
duerne kommer nogenlunde konstant og regelmessigt,
kan et sat lange lob med god trening vere nemmere at
'sigte' med. Nu ses en del geverer med 82 centimeter
lange lab. Men ellers er 76 centimeter normen p6 de fle-
ste gevaerer til sport.

Der er ofte udvendige chokes p6 sportinggeverer. Det
er nok mest et modesporgsm6l. Men p6 banen gdr mange
skytter voldsomt op i valget af chokes. Det skal vere full-
full til den slags skydning og 1lZ-314 til den anden slags.
Der kan skrues chokes af og pd, men kigger man de rigtig
gode skytter over skulderen, vil man nok se, at de stort
set skyder med de samme chokes, uanset hvad de sky-
der efter.

Sigteskinnen pd sportinggev@ret er ogsd bredere end
p6 haglgevaret. Normalt vil man finde skinner pa syv-otte
millimeter p6 jagtudgaverne, mens sportsudgaverne lig-
ger pd mellem 10-12 millimeter. r
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