
PPC
PRECISION PISTOL COMPETITION 



KORT OM PPC 

■ PPC skyting oppstod i USA i 1957/58 som en konkurranseform tilpasset politiopplæring. 

■ Den var lenge en konkurranseform forbeholdt politi og militært tjenestepersonell, men ble etterhvert oppdaget og 
adoptert av den sivile skytterverden utenfor USA. 

■ PPC forkortelsen har hatt forskjellig betydning opp igjennom årene fra Practical Police Course, Practical Pistol Course og 
Practical Pistol Combat, men er i den sivile versjonen gitt betydningen Precision Pistol Competition som henspiller til hva 
denne skyteformen dreier seg om – presisjonsskyting med håndvåpen. 

■ PPC i sin nåværende form har stor utbredelse og har mange utøvere rundt omkring i verden. Sverige, Tyskland, Australia 
og Canada har til nå vært dominerende utenfor USA. 

■ World Assosiation 1500, (http://www.wa1500.org) er den International organisasjon som “eier” konseptet PPC1500 for 
den sivile skytterverden og som registrerer godkjente PPC skyttere og utsteder WA ID (identifikasjonsnummer) for 
skyttere utenfor USA. 

■ Det er rundt 6000 PPC skyttere i verden med registrert WA id/nummer og over 200 i Norge. Dette WA ID nummeret gir 
deg som PPC skytter anledning til å delta på alle PPC stevner rundt omkring i verden. 

■ Alle åpne “registrerte” (approbert av en WA instans – i Norge er det NSF) PPC stevner rapporterer sine resultater 
fortløpende til WA1500, og de er ansvarlig for å føre klasselister og noterer internasjonal og nasjonal og total / klasse 
ranking i forhold til oppnådd resulter.



Hvordan skyte PPC i Norge
■ PPC er i Norge organisert av NSF igjennom PPC rådet, for å skyte PPC må du være medlem av en 

klubb som igjen er medlem av NSF.
■ PPC rådet består i 2018 av:
■ Arnth Lien, Åsane Pistolklubb (leder) arnth.lien@me.com
■ Leif Inge Turøy, Åsane Pistolklubb Leif-it@online.no
■ Christian Hegstad, Oppegård Pistolklubb christian.hegstad@gmail.com
■ Morten Andre Johansen, Oscarsborg Pistolklubb mortenandrejohansen1982@gmail.com
■ PPC Norge har og egen hjemmeside: www.ppc1500.no
■ Du finner det internasjonale regelverket på www.wa1500.org
■ PPC rådet holder også på med et nasjonalt regelverk.
■ Før du begynner med PPC anbefales det at du tar et innføringskurs.
■ Dette kan du få arrangert i din klubb ved å kontakte PPC rådet.
■ Dette er fordi at det er mange regler og skyte stillinger som er forskjellige fra NSF sine bane og felt 

programmer.



HVA TRENGER JEG? 
■ En 25m eller 50m skytebane.
■ 50m for skyting av alle 150 skudds 

konkurranser og alle 60 skudds 
konkurranser

■ 25m for skyting av 48 skudds 
konkurranser eller 150 og 60 skudds 
konkurranser på reduserte skiver 

■ Barrikader (det man bruker til dette er en 
firkantet bjelke på 4*4) 

■ Godkjent pistol eller revolver.

Lykke til!

Hilsen
PPC rådet Norge 

■ Minimum 4 magasiner eller hurtigladere.

■ Godkjent hylster

■ (MÅ DEKKE AVTREKKERBØYLE PÅ 
VÅPENET)

■ Briller

■ (PÅBUDT FOR ALLE SOM ER PÅ 
STANDPLASS)

■ Hørselvern

■ (PÅBUDT FOR ALLE SOM ER PÅ 
STANDPLASS)

■ Ellers trenger du bare godt humør og mye 
presisjon.


