
Kurs for nye PPC skyttere 7. og 8. mars 2018. 

Skyttere som vil konkurrere innen PPC skyting bør gjennomgå et grunnleggende 

introduksjonskurs. Kurset er i hht NSF sitt regelverk ikke obligatorisk, men vi vil 

sterkt anbefale dette for egen del. 

Teoridelen av kurset tar for seg regelverket (WA Rule Book), praktiske tips mht utstyr 

og matchgjennomføring. På den praktiske skytedagen omsettes teori til praksis. Vi 

legger opp til følgende kursplan over påfølgende dager: 

 Onsdag 7. mars: Teorikveld fra kl 18 – 21 (ingen våpen) 

 Torsdag 8. mars: Praktisk PPC skyting kl 18 – 21 (våpen og 200 skudd) 

 Lørdag 10. mars: OSL Open PPC match kl 12 – 16 (våpen og min 200 skudd) 

(godkjenningsmatch - kan også skytes neste approberte PPC stevne i april) 

PPC skyting krever noe bevegelighet hos skytterne, og det er en forutsetning at 

skytterne er i stand til å bevege seg ned i liggende og opp i stående stilling med våpen 

i hendene i henhold til sikker våpen håndtering. 

Skytterne må disponere håndvåpen i cal 38 / 9mm (revolver / pistol) og passende 

hylster (hylster må dekke avtrekkerbøylen) med 4 hurtigladere / 4 magasiner. OSL 

har noen hurtigladere til utlån. Kursdeltagerne må laste ned PPC regelverket som 

finnes under fanen “PPC skyting”. 

Lørdagens kvalifiseringsmatch er en åpen NSF approbert PPC 1500 match, hvor 

kursdeltagerne får fortrinn, men er åpen for andre godkjente PPC skyttere. Det er et 

krav fra WA1500 (World Association; www.wa1500.org) at kvalifiseringsmatch er et 

registrert og åpent (NSF approbert) PPC stevne for tildeling av WA godkjenning og 

WAID (identifikasjonsnummer). 

Kursavgift er 400 kr, som dekker en start i lørdagens match, betales kontant på første 

kursdag. 

Kurset holdes i sin helhet på klubbhuset og pistolbanen på Kurud 

OSL PPC kurspresentasjon kan lastes ned fra www.oppegaardsl.no 

Kursinstruktører: Morten Andre Johansen / Øivind Johnsen 

Påmelding: ojoh@hotmail.no 

 


