
1 
 

PRESCION PISTOL COMPETION 1500 – PPC 1500 
 
1. WA1500 – INTERNASJONELA FORBUND (WA1500) 
 

PPC-skyting er organisert gjennom det internasjonale forbundet World Association 1500 
(WA1500). Det ble etablert i 1997 (VM i Sembach, Tyskland) og fornyet i 2011 (VM i 
Stockholm, Sverige). 
 
WA1500 er organisert med et overordnet styre bestående av følgende personer (se vedlegg: 
Annual meeting 2015): 

 

President:  Friedrich Storrer (Germany) 
Vice-President: Gerry McCarthy (Ireland) 
Treasurer:  Catherine Fettell (Australia) 
Secretary:  Jan Klüh (Germany) 
Sports Manager: Neil Jones (England) 

 
Hovedoppgaven til WA1500 er: 
 

- WA1500 regler 
- Internasjonale konkurranse (registreres og publiseres på WA1500.org)  
- Klassifisering (pistol og revolver, registreres og publiseres på WA1500.org) 
- Ranking (pistol og revolver, registreres og publiseres på WA1500.org) 

 
Medlemsland 
 

Det er pr. 01-10-2015 totalt 24 medlemsland med ca. 4700 aktive skyttere med WA ID. 
Norge har ca 270 aktive skyttere. Hver skytter får eget WA ID nummer som brukes for 
klassifisering og resultatregistrering i konkurranser og på WA1500.org.   
 
PPC1500-skyting 
 

Det skytes i totalt 8 våpenklasser i 3 forskjellige typer matcher i internasjonale konkurranser, 
i tillegg til lagskyting i Pistol og Revolver (resultatet hentes fra 1500-matchene). 
 
Våpenklasser og koder i terminlisten: 
 

P1 = Pistol 1500 (6 tommer, 9mm - .45 cal.) – 150 skudd.  
P2 = Revolver 1500 (6 tommer, 32 cal. – .45 cal.) – 150 skudd. 
P3 = Standard revolver (6 tommer, .38 cal.) – 60 skudd. 
P4 = Standard revolver (4 tommer, .38 cal.) – 48 skudd. 
P5 = Standard revolver (2,75 tommer, .38 cal.)  - 48 skudd. 
P6 = Standard pistol (5 tom, 9mm – .45 cal.) – 60 skudd. 
P7 = Standard pistol faste sikter (5 tom, 9mm -.45 cal.) – 48 skudd. 
P8 = Open pistol /revolver (6 tom. optiske sikter/comp) – 60 skudd.  
 

Matcher: 
150 skudds match (P1-P2) 
50 skudds match (P3, P6, P8) 
48 skudds match (P4, P5, P7) 
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2. INTERNASJONALE KONKURRANSER 
 
Det har blitt gjennomført internasjonale konkurranser i PPC1500 i Europa siden 1984. 
 
Internasjonale mesterskap (Europa- og Verdensmesterskap) 
 
Første åpne Europamesterskapet ble holdt i Bisley (England) i 1987 med ca. 35 og det første 
Verdensmesterskapet ble holdt i 1997 i Sembach (Tyskland). Både EM og VM ble frem til 
2002 holdt hvert år. I 2002 ble det besluttet at EM og VM skal holdes annen hvert år, med 
EM i parrtallsår og VM i oddetallsår. 
 
Det har vært arrangert totalt 24 stk. EM, hvor Norge for første gang arrangerte EM i 2014 på 
Kurudbanen i Oppegård med ca. 130 skyttere fra 8 nasjoner. 
 
I EM har deltakelsen siden 2002 vært ca. 120-200 skyttere fra ca. 7-11 nasjoner.  
 
Det første åpne Verdensmesterskapet ble arrangert i Sembach (Tyskland) i 1997 med ca. 150 
skyttere fra 7 nasjoner. Frem til 2007 var disse mesterskapene arrangert innendørs, og det 
første offisielle utendørs mesterskapet ble arrangert i 2007 i Phillipsburg (Tyskland) med ca. 
230 skyttere fra 9 nasjoner. 
  
Det er totalt blitt arrangert 14 stk. VM (8 innendørs – 6 utendørs). 
I VM har deltakelsen siden 2007 vært ca. 150-240 skyttere fra ca. 8-13 nasjoner.  
 
 
Internasjonale konkurranser 
WA1500 registrer og publiserer internasjonale konkurranser på WA1500 sin hjemmeside 
(wa1500.org ).  
 
Det arrangeres 16-24 internasjonale åpne konkurranser hvert år. De fleste konkurransene er 
åpne nasjonale mesterskap, se vedlegg for WA1500 internasjonale konkurranser 2015, 2014 
og 2013. 
 
De Sør-Asiatiske leken (SEAGAMES) som ble arrangert i 2015, hadde for første gang også tatt 
PPC 1500 som en skytekonkurranse. Dette skal også være med i SEAGAMES i 2017 og 2019.  
 
Norsk deltakelse på internasjonale mesterskap 
Norske skyttere har deltatt i internasjonal mesterskap siden 2005 (innendørs VM i Sembach, 
Tyskland). 
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3. NORSKE PRESTASJONER 
 

VM 2007 (Phillipsburg, Tyskland): 
Nasjonsskyting;  2. plass Pistol (Christian Hegstad, Haakon Hegstad) 
Lagskyting;  2. plass Pistol klubblag (Oscarsborg PK) 
Individuelt;  10. plass Pistol 1500 (Christian Hegstad, Oscarsborg PK) 

 
 

VM 2011 (Stockholm, Sverige): 
Lagskyting;  2. plass Pistol klubblag (Oscarsborg PK) 
Individuelt;  16. plass Pistol 1500 (Christian Hegstad, Oscarsborg PK) 

17. plass Revolver 1500 (Christian Hegstad, Oscarsborg PK) 
 
 
EM 2012 (Borek, Tsjekkia): 
Nasjonsskyting;  1. plass Revolver (Christian Hegstad, Haakon Hegstad) 
Individuelt;  12. plass Pistol 1500 (Haakon Hegstad, Oscarsborg PK) 

 
 

EM 2014 (Oppegård, Norge): 
Nasjonsskyting;  1. plass Revolver (Christian Hegstad, Haakon Hegstad) 
Individuelt;  12. plass Pistol 1500 (Haakon Hegstad, Oscarsborg PK) 

 
 

VM 2015 (Stockholm, Sverige): 
Nasjonsskyting;  3. plass Pistol (Christian Hegstad, Haakon Hegstad) 
Individuelt;  10. plass Pistol 1500 (Christian Hegstad, Oscarsborg PK) 
 
 
 

4. PPC1500 – NORGE 
 
Det har blitt arrangert konkurranser og innføringskurs i PPC1500 fra 2005. Totalt er det ca. 
650 skyttere som har deltatt på innføringskurs og konkurranser siden 2005, og per 
01.11.2015 det er ca. 270 skyttere som har skutt approberte konkurranser de siste 3 årene 
iht. WA1500 klassifisering og rankinglistene for Pistol1500 og Revovler1500. 
 
PPC skyting ble tatt inn som nasjonalt skyteprogram i 2010 med alle 8 internasjonale øvelser 
P1-P8.  
 
De tekniske reglene for våen som skytes i P1-P8 er i samsvar med NSF regler for feltvåpen 
(Militærpistol, Revolver eller Spesialrevolver). I utgangspunktet kan våpen som skytes i 
feltklasser benyttes i de forskjellige P1-P8 klassene. WA1500 reglene for standard våpen er 
litt strengere ift. hva som er tillatt av tuning (originale sikkerhetsdeler og indre/ytre tuning), 
enn NSF regler. Noen våpenklasser er like våpen, men med forskjellig pipelengder, som gjør 
at det det kreves en viss stevneaktivitet for å erverve våpen. 
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Med en Militærpistol i )mm/45 cal og en Revovler i 38/357 mag,, kan det skytes PPC i 
følgende øvelser: 
 

P1 = Pistol 1500 (6 tommer, 9mm - .45 cal.) – 150 skudd.  
P2 = Revolver 1500 (6 tommer, 32 cal. – .45 cal.) – 150 skudd. 
P3 = Standard revolver (6 tommer, .38 cal.) – 60 skudd. 
P6 = Standard pistol (5 tom, 9mm – .45 cal.) – 60 skudd. 
P8 = Open pistol /revolver (6 tom. optiske sikter/comp) – 60 skudd.  
 

 
NM øvelser 
Siden 2009 har det blitt arranger åpent norsk mesterskap med 25-45 deltakere i alle 8 
våpenklasser (P1-P8) og i lagskyting (2-manns lag) for pistol og revolver.  
 
Det første offisiell åpne Norgesmesterskapet (NM) ble arrangert i 2013 i alle 8 våpenklasser 
og lagskyting pistol/revolver, på Kurudbanen i Oppegård med totalt 47 skyttere.   
 
 I 2014 ble det arrangert i Bergen med 38 deltakere i 8 våpenklasser og lagskyting 
pistol/revolver), og i 2015 ble det arrangert i Sarpsborg med totalt 43 deltakere i 8 
våpenklasser og lagskyting pistol/revolver. 
 
Det er størst deltakelse i 150-skudds matchene P1-P2 (Pistol 1500 og Revolver 1500), med 
40-45 deltakere. I 60-skudds matchene P3, P6, P8, er det flest deltakere I P8 (Open P/R) med 
35-40 deltakere. I 48 skudds matchene er det flest deltakere i P7 (standard pistol faste 
sikter), med 20-35 deltakere. 
 
PPC1500 regler 
WA1500 reglement (2011) er oversatt til norsk versjon som utkast for gjennomgang til 
Fagkomite pistol. 
 
 
 

 


