Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Kurud skytebane mandag 7. Oktober kl. 1900
Det ble på årsmøte for regnskapsåret 2012 besluttet at vi skulle arrangere NM PPC1500, og
begynne arbeidet med å tilrettelegge for et eventuelt EM i PPC1500 i 2014.
WA1500 besluttet i medlemsmøte under EM 2013 at Norge skal arrangere EM i PPC i 2014,
og Oppegård skytterlag er blitt forespeilet om å være hovedarrangør.
Etter vedtak på årsmøte 2012 trenger styret et samtykke fra generalforsamlingen for å gå i
gang med et slikt arrangement, og styret innkaller derfor til ekstraordinært årsmøte på Kurud
skytebane mandag 7. Oktober kl. 1900
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av innkalling
Konstituering av møtet (godkjennelse av fremmøte, valg av møteleder og referent)
Orientering om EM PPC1500 i 2014
Avstemming om OSL skal arrangere EM PPC1500 i 2014

Informasjon om budsjett og gjennomføring av EM PPC 1500 er vedlagt inkallingen og kan
leses på vår hjemmeside www.oppegaardsl.no
§ 17 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
b) Vedtak av styret i idrettslaget.
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved
kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal
følge innkallingen. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen
forsvarlig måte.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst
tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført,
kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om
innkalling av årsmøtet.

Styret
20. September 2013

En orientering om EM PPC 1500 - 2014
1. Historikk EM og VM
Det første internasjonale mesterskapet i PPC 1500 var EM i 1995 med 8 deltakere og ble
arrangert i Bisley i England. EM påfølgende år ble også holdt i Bisely i England med 140
deltakere. Det første VM i PPC 1500 ble arrangert innendørs 1997 i Bayern i Tyskland med 70
deltakere, hvor 60 skudds matchene ble skutt på 25 meter med redusert skive. Det første
utendørs VM i PPC 1500 ble arrangert 2007 i Phillipsburg i Tyskland med 120 deltaker, og
regnes som det første offisielle VM. Siden 1997 har EM og VM blitt arrangert hovedsakelig i
Tyskland og Tsjekkia med 120-200 deltakere.
World Association (WA1500) har som hovedmålsetning å få flest mulig aktive skyttere og
nasjoner til å arrangere stevner og internasjonale mesterskap, og ønsker derfor at EM og VM
blir arrangert på rundgang mellom de aktive nasjonene. Sverige arrangerte VM i 2011 med
120 deltakere og Australia skal arrangere VM i november år.
WA1500 besluttet i medlemsmøte under EM 2012 at Norge skal arrangere EM i PPC i 2014,
og Oppegård skytterlag er blitt forespeilet om å være hovedarrangør.

2. Gjennomføring første offisielle NM PPC 1500
Oppegård Skytterlag har gjennomført det første offisielle NM og Norway Open i PPC 1500 i
Norge med totalt 47 deltakere og 175 starter i:
R1500
P1500
Open
Standard revolver 6
Standard pistol 5
Standard revolver 2.75
Standard revolver 4
Standard pistol faste sikter

37 stk.
37 stk.
28 stk.
15 stk.
15 stk.
9 stk.
15 stk.
19 stk.

Arrangementet ble gjennomført med totalt 7 oppsatte hovedfunksjonærer (RO), i tillegg til 4
skyttere som var hjelpe-RO når funksjonærene skøyt:
Stevneansvarlig
Sekretær
Standplassansvarlig
Våpenkontroll
Kiosk/kantine
Range Offiserer (RO)

: Christian Hegstad
: Øivind Johnsen
: Haakon Hegstad
: Sjur Authen
: Tom Robert Sletta
: Tom-Erik Landberg
: Kaj Jacobsen

Jury bestod av:
Leder:
Medlem 1:
Medlem 2:

Tom Robert Sletta
Sjur Authen
Christian Hegstad

Skyting ble gjennomført på 50 meter banen under tak med faste skiver på 25 og 50 yard,
med unntak av skytingen på 7 og 15 yard som ble gjennomført i forkant av 25 yard vollen.
Gjennomføringen av lagene gikk etter tidsplanen i henhold de oppsatte skytetider:
Fredag kl. 0900 -2000
Lørdag kl. 0900 -2000
Søndag kl. 1000-1500

Stevneregnskap NM 2013 e som følgende:
R1500
P1500
Open
Standard revolver 6
Standard pistol 5
Standard revolver 2.75
Standard revolver 4
Standard pistol faste sikter
SUM

222 skiver (à 8 kr.)
222 skiver (à 8 kr.)
28 skiver (à 8 kr.)
15 skiver (à 8 kr.)
15 skiver (à 8 kr.)
9 skiver (à 8 kr.)
15 skiver (à 8 kr.)
19 skiver (à 8 kr.)
646 skiver -5.168 kr.

INNTEKTER:
UTGIFTER:
TOTALT:

Startavgift
7.400
7.400
4.200
2.250
2.250
900
1.500
1.900
27.800 kr.

Premier Medaljer
-5.000 kr. -5.200 kr.

-5.000 kr. -5.200 kr.

27.800 KR.
-15.368 KR.
12.432 KR.

3. EM 2014
Oppegård skytterlag har i dag Norges største anlegg for PPC-konkurranser. Med en
banekapasitet på 16 standplasser på 50 meter, så viste Oppegård at det er mulig å arrangere
et NM med 47 deltakere på 3 dager. Med fulle lag så er kapasiteten inn til 70 skyttere med
gjennomsnitt 4 matcher hver. Basert på deltakelsen i tidligere mesterskap (EM Tsjekkia
2010/2012 og VM Stockholm 2011), så må det påregnes inntil 120 skyttere som skyter 4
matcher hver (2-1500, 1-60, 1-48). Det må videre legges opp til at skytteren kan fordele
skyting på 3 dager:
3.1 GJENNOMFØRING
Antall lag:
14 stk. 150-match
-

14 stk. 60 match

12 stk. 48 match

Fredag kl. 10.00-20.00
Lørdag kl. 09.00-18.00
Søndag kl. 10.00-16.00

Med høyde for 120 skyttere og 4 matcher hver, så må også 25 meter banen tas i bruk til 48
skudds-matchene som skytes på 3-7-15-25 yard. Det innebærer at det må lages provisoriske
barrikade i forkant av 25 meter standplassen (2X4 m/stolpesko – 100-200 kr pr. stk.)

3.2 BUDSJETT
Stevnebudsjett EM 2014 er som følgende (120 skyttere à 4 matcher):
Startavgift
Skiver
Bane (25 meter, barrikader)
Premier
SUM (kiosk ikke medregnet)

120 m/4 matcher
1.920 skiver (à 8 kr.)
12 stk. (à 200 kr)

78.000 kr
-15.360 kr.
- 2.400 kr.
-12.000 kr.
48.240 kr.

Stevnebudsjett EM 2014 er som følgende (80 skyttere à 4 matcher):
Startavgift
Skiver
Bane (25 meter, barrikader)
Premier
SUM (kiosk ikke medregnet)

80 m/4 matcher
1.280 skiver (à 8 kr.)
12 stk. (à 200 kr)

52.000 kr
-10.240 kr.
- 2.400 kr.
-12.000 kr.
27.360 kr.

3.3 TIDSPUNKT
Dato som passer stevnekalender for WA1500 og NSF er 21-24. august 2014.

3.4 FUNKSJONÆRER
NM 2013 med 47 deltakere og 175 starter ble arrangert med 7 funksjonærer pluss 3-4
hjelpefunksjonærer. Dvs. totalt 11 personer. Et EM med inntil 120 deltakere vil påkreve 10
funksjonerer og 4-6 hjelpefunksjonærer som deler på oppgavene.
-

Stevneledelse og Jury: 3personer med erfaring fra PPC 1500 matcher og stevner.
Disse kan også ha andre roller (Standplassleder/hjelper, Scoring og sekretariat)

-

Standplassledere (RO) 4 personer.

-

Standplasshjelpere (hjelpe-RO) 6 personer

-

Scoring 1 person

-

Kantine etc. 2-3 personer

4. OPPSUMMERING
Oppegård skytterlag har ved sin satsing på PPC 1500 gjennom kursing, stevner og etablering
av Norges største og beste baneanlegg, bidratt til at Norge har fått over 60 nye PPC skyttere
og et stort og aktivt PPC-miljø og på Østlandet. Oppegård skytterlag har også gjennomført et
veldig bra NM og Norway Open stevne hvor god planlegging og gjennomføring har vist at det
ikke er krevende å arrangere et større PPC stevne. Økonomisk så vil også et EM bidra til et
bra overskudd og det er kun behov for mindre investeringer på 25 meter banen, for å kunne
ha kapasitet på inn til 120 skyttere som i gjennomsnitt vil skyte 4 matcher på 3 dager.
Et EM i 2014 gir Oppegård skytterlag en fantastisk mulighet til virkelig å sette PPC 1500 på
kartet i Norge og vise de andre nasjonene og WA1500 at Norge også kan arrangere et stort
internasjonalt stevne av høy kvalitet, samtidig som det gir Norge en unik mulighet til å
forsvare EM gull i lagskyting på hjemmebane.

