Forslag til Årsmøtet 2018 i Oppegård skytterlag 12 mars 2019.

Ordlyd; Fra og med 2019 skal det ikke lenger arrangeres approberte PPC
stevner på Kurud skytebane.
Begrunnelse; I 2014 i siste halvdel av august måned arrangerte det daværende
styret med Christian Hegstad, som stevneleder, Europamesterskap i PPC
skyting.
Det ble skutt torsdag, fredag og lørdag fra 0900 til 2100 og store deler av
søndagen. Det utløste en storm av klager fra beboerne på Myrvoll toppen og
Greverudåsen. Etter det så har det vært avholdt approberte PPC stevner hvert
år, såkalte vår/sommer/høst/vinter cup’er. Ifølge terminlisten ble det i 2018
avholdt 15 slike cup’er.
Hver tredje uke i 2018 har beboerne på Myrvoll/ Greverud opplevd et enormt
antall skudd og en særegen lydrytme på lørdager mellom klokken 1200 og
1600. På grunn av at skytterne støtter seg mot søylene på standplass
overbygget, så har de også stått foran den røde streken.
Bokstavene i PPC sto opprinnelig for Police Pistol Combat shooting, det er et
FBI program og sivile i USA hadde i begynnelsen ikke anledning til å skyte PPC.
Det som blant annet skiller PPC programmene fra ISSF programmene er det
enorme antall skudd. I hundre år har en skytter vunnet olympisk gullmedalje
etter 60 skudd i disiplinen fripistol og silhuettpistol. PPC ha åtte programmer
hvorav to programmer, PPC 1500 revolver og PPC 1500 pistol krever 150 skudd
hver. Typisk utdrag av skatteprogrammet er Match 5:
Stage 1

7 yards

2 *6 skudd

20 s

Stage 2

25 yards

3*6 skudd

90 s

Stage 3

50 yards

4*6 skudd

165 s

Stage 4

25 yards

6*1 skudd

12 s

Det skytes også på 15 yards; Match 1, 2*6 skudd på 20 s.
I praksis kan en skytter skyte både PPC 1500 revolver og PPC 1500 pistol og et
kortløps våpen i løpet av stevnet mellom 1200 og 1600. En del av programmet
er at det skal skytes bak såkalte barrikader. Det skytes vekselsvis fra venstre og
høyre side i.e en illudering av såret arm. I løpet av 165 sekunder avleverer hver

Sensitivity: Internal

skytter 24 skudd med tre omladinger. Det dannes en særegen lydrytme ved
disse PPC stevnen. Ved å summere skytetidene for Match 1,2,3,4 og 5, skytes
det totalt i 652 sekunder. Deler en det tallet på 150 så skytes det i gjennomsnitt
ett skudd hvert fjerde sekund. Deltar det 16 skyttere avleveres det 4 skudd i
sekundet. En stengun avleverer 10 skudd i sekundet. Det skytes i fire timer på
lørdager med pauser for standplass kommandoer, dømming og flytting av
skiver.
Det er svært liten tvil om; at det i særklasse er PPC stevnene med sitt
voldsomme antall skudd på kort tid og sin særegne lydrytme, som er årsaken
til støyklagene fra Myrvolltopppen og Greverudåsen.
Jeg har gått grundig inn i PPC materien og har verifisert at Kurud skytebane,
på grunn av beliggenheten, ikke er egnet til approberte PPC stevner.
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