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Det første offisielle NM i PPC1500 (Precision Pisto l Competition) er avholdt på Oppegård 
Skytterlags bane på Kurud i tidsperioden 23 -25 aug ust. Det var totalt 47 skyttere som 
gjennomførte til sammen 175 starter fordelt på 8 øv elser. Den største deltagelsen var i 
1500 matchene for revolver og pistol med 37 starter  i hver av øvelsene. 
 

Banen på Kurud er bygget ut for 16 standplasser og har relativt stor kapasitet i nordisk 
målestokk. Våre tilreisende svenske skyttere var imponert over standplassen og skiveanlegget 
vårt. På 50 meter banen er det opparbeidet to skivevoller på henholdsvis 25 yard og 50 yard. 
For skyting på 25 og 50 yard ble skivene flyttet mellom skivevollene. For kortholdene 3, 7 og 15 
yard flyttet skytterne seg ut på banen til riktig avstand markert med tau på bakken. Dette viste 
seg å være en effektivt og tidsbesparende måte å gjennomføre 480 – 600 -1500 matchene. 

 

 

Bilde 1 Knestående skyting på 25 yards i match 2 

 

1500 matchen består av 6 delmatcher som skal scores individuelt. Skivene var festet til 
bakplatene med dokumentklemmer. Etter hver delmatch ble skivene hektet av og brakt av 
banemannskap til et eget nummerert bord i et scoringstelt bak standplass. Etter matchen gikk 
alle skytterne til scoringsteltet og scoret sidemannens skivesett. Her var det dommer til stede 
som avgjorde eventuelle tvil om treff. Kortmatchene på 60 og 48 skudd, som består av to 
delmatcher ble scoret fortløpende på banen.  



Det var relativt varmt i solen utenfor standplass, og lyset ga nok noen utfordringer for enkelte 
skytterne i løpet av dagen etter som solen flyttet seg. PPC1500 er en uteidrett, og vi kan vel 
ikke klage på været når det var som det var, og det var tross alt svalt under taket på 
standplassen. Det skal kommenteres at nest høyeste resultat i revolver 1500 ble skutt når solen 
stod på sitt «verste.» og viser at skyting i forskjellig lysforhold ikke umulig, men krever en del 
erfaring for å mestre dette også. 

Mellom matchen gikk skytterne til hvileområde hvor det ble servert drikke, karbonader og 
pølser. Mange av de nye norske PPC skyttere hadde stort utbytte av å kunne utveksle erfaring 
med de tilreisende svenske PPC skytterne. Flere av de svenske skytterne har lang fartstid innen 
PPC1500 og noen er helt i verdensklasse.  

Vi hadde satt av 3 dager til skyting og mange brukte anledningen til å skyte på fredag, men 
hovedinnrykket var på lørdag, og på søndag var vi ferdig med skytingen rundt kl 14. Det at 
skytingen ble spredt over flere dager ga skytterne ro til å spise og forberede seg mellom 
matchene. Vi hadde ominnredet hele 25 meterbanen til mat og hvilesone. Banen er under tak 
og ga god skjerming mot solen. 

Tilbakemeldingene fra de norske og svenske skytterne var at dette vare et meget bra 
gjennomført stevne og at det var en meget god og hyggelig atmosfære på standplass. Flere 
bemerket at de synes arrangementet var «rolig og helt uten stress» og at forholdene for 
skytteren var meget bra. Når vi  i tillegg hadde værgudene så til de grader på vår side måtte det 
bli suksess. 

 

 

 

På søndag var det premieutdeling og loddtrekning på startnummer fra et stort gave/premiebord, 
hvor hovedpremien var en Hornady Lock-N-Load presse gitt av Holstad våpen pluss diverse 
andre nyttige ting. Norway Open hadde sin egen premieutdeling i forhold til de 8 øvelsene i 
klassene «Marksman», «Sharpshooter», «Expert», » Master» og «Highmaster» hvor det var 

Bilde 2 Premiebordet til utlodding og NM / 

Norway Open premiering 



«Overall winner» i tillegg til 1-2-3 premiering i den enkelte klasse. For NM stilte alle norske 
skyttere likt og Hegstad brødrene herjet som forventet på toppen av pallen.  Det ble delt ut NM 
medaljer i alle de åtte øvelsene og for lag pistol og revolver. 

Nivået i Norway Open var høyt, men siden deltagerne er delt i klasser var det mulig å få med 
seg en premieplakett. Det var satt opp 1ste, 2ndre og 3dje plass plaketter designet for 
anledningen, i alle klasser. 

Det er ikke spesielt mannskapsmessig krevende å avvikle et PPC stevne. Vår erfaring er at det 
bør være 4 assisterende RO’er (banemannskaper) i tillegg til hoved RO for å gjennomføre en 
fullmatch med 16 skyttere på standplassen på en sikker og effektiv måte. Påmelding / 
våpenkontroll og matservering krever i perioder 2- 3 personer. 

Oppegård SL er forespurt av WA 1500 om vi er villige til å ta på oss å arrangere 
Europamesterskapet i PPC for 2014 og våre tilreisende svenske skyttere mente helt klart etter 
helgens stevne at det er vi i stand til. OSL vil gi et svar til WA i løpet av oktober 2013. 

Så til slutt håper vi at vi vil se enda flere norske PPC skyttere i toppen av WA rankingen 
(www.WA1500.org), og det skal ikke stå på Oppegård SL for at flere skal kunne bli godkjente 
PPC skyttere.  

  

 

Komplett resultatliste er lagt ut på www.oppegaardsl.no under folderen «Resultater». 

  

Bilde 3 NM vinner Christian Hegstad skyter venstre barrikade 



 

Bilde 4 Fornøyde medaljevinnerne NM PPC, fra venstre Haakon Hegstad, Øivind Johnsen, Reidar 

Lankjær, Christian Hegstad, Sjur Authen og Morten Johansen 

Her er en oversikt over medaljevinnere og norgesmestere i de forskjellige PPC øvelsen: 

Øvelse r Gull  Sølv Bronse  

P1500 Christian Hegstad Haakon Hegstad Sjur Authen 

R1500 Christian Hegstad Haakon Hegstad Leif Inge Turøy 

Open Haakon Hegstad Christian Hegstad Sjur Authen 

SP Haakon Hegstad Sjur Authen Christian Hegstad 

SR6 Christian Hegstad Haakon Hegstad Øivind Johnsen 

SR4 Sjur Authen Christian Hegstad Morten A. Johansen 

SR2.75 Sjur Authen Christian Hegstad Morten A. Johansen 

SSA Haakon Hegstad Christian Hegstad Sjur Authen 

Lag Revolver  

 

Oscarsborg PK  
Haakon Hegstad 
Christian Hegstad 

Åsane PK  
Reidar Lankjær 
Leif Inge Turøy 

Oscarsborg PK   
Morten A. Johansen 

Sjur Authen 

Lag Pistol  

 

Oscarsborg PK  
Haakon Hegstad 
Christian Hegstad 

Oscarsborg PK  
Morten A. Johansen 

Sjur Authen 

Åsane PK  
Reidar Lankjær 
Leif Inge Turøy 

 


