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Kurserna i all ära, men vart tar 
alla nyutbildade PPC skyttar 
sedan vägen? Endast ett fåtal 
syns ute på de olika cupmat-
cherna, krets och landsdel-
mästerskapen.

Den frågan ställde vi, Thomas 
Beck och Jim Forsberg, till 
varandra en vacker dag när vi 
skulle avlossa de första snabba 
skotten på 7yards på en cup-
match. Något måste göras för 
att hjälpa igång nya skyttar!
 Efter kort analys upptäck-
te vi att det fanns behov av en 
praktisk vidareutbildning följt 
av ett enkelt tävlingsmoment. 

Man vågade inte riktigt ta 
hela steget ut på PPC cuptäv-
lingar eftersom vetskapen om 
att säkerhetskraven och kom-
plexiteten på tävlingsmomen-
tet är hög för en ovan skytt. 
Många av oss PPC skyttar 
kanske dessutom tror att nya 
skyttar tycker det går åt för 
mycket ammunition, vilket 
visat sig vara fullständigt fel.

Vi bestämde att genomföra 
tävlingen ”PPC-starter” på 
Salems Pk:s hemmabana i Sa-
lem. Tävlingsdagen visade sig 
bli en mycket vintrig april-
dag som inledningsvis började 

med ett praktiskt mo-
ment där vi gick ige-
nom alla olika matcher 
och skjutställningar. Ef-
ter det fi ck skyttarna 
själva pröva på 25 yards 
kortmatchbana, där vis-
sa sköt upp huvuddelen 
av sin veckopeng un-
der kompetent hand-
ledning.
 När alla kände sig 
väl uppvärmda bar det 
av till 50 yards PPC-
banan där tävlingsmo-
mentet bestod av en 
”Distinguished” match 
på 60 skott.

Av: Thomas Beck
Foto: Jim Forsberg

Att gå kurs är väl någonting vi 
alla tycker om. Inom skyttet är 
kurser i PPC numera den solklart 
populäraste vidareutbildningen, 
även om det snöar på skjutbanan.

Arrangörerna av PPC Starter: Thomas 
Erlandsson, Salem PK, Jim Forsberg, 
Roserberg Pk, Thomas Beck, Salem PK.
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Denna matchtyp täcker in allt, 
7 yards stående 12 skott på 
20 sekunder med krav på 
snabba omladdningar, 25 
yards, 6 skott knästående, 6 
skott vänster respektive hö-
ger hand med barrikadstöd 
på 90 sekunder och också 
50 yards skytte, vilket kräver 
noggrannhet. Dessutom skyt-
te sittande, liggande, stående 
bakom med barrikadstöd med 
höger vänster respektive hö-
ger hand och även med vän-
ster hand, 6 skott i vardera 
skjutställningen på en total-
tid av 2 min. 45 sek. Avslut-
ningsvis 6 nervpirrande skott 
stående på 25 yards.

Tävlingen blev en succé och 
lockade hela 35 starter från 9 
föreningar.
 Hur gick det då? De tre 
främsta skyttarna i vardera 
vapengrupp erhöll för res-
pektive placering en grave-
rad medalj i guld, silver eller 
brons.
 Revolver vanns av Ken-
neth Garp, Katar ina Psf 
555p-16x följt av Roland 
Lubiszewski, Ballong-
bergets Skf med 520p-
2x, och på tredje plats 
Mikael Torndahl, Sa-
lems PK med 512p-10x. 
Bäst med pistol sköt Bal-
longbergets Conny Chow, 

Skyttarna fi ck även här hand-
ledning inför varje moment, 
så att alla visste vad de skulle 
göra. Tävlingsmomentet kun-
de skjutas två gånger i vardera 
vapengrupp med samma va-
pen, pistol eller revolver, oav-
sett utförande minst i kaliber 
.32 ( dock ej s.k. B-vapen).
 Skyttens bästa resultat i 
vardera vapengruppen räkna-
des in i tävlingen. Möjlighet 
att träna mellan de två star-
terna för de som ville fanns 
på 25 yards banan.

520p-6x följt av Martin Car-
dell, Salems Pk med 505p-
13x och på tredje plats Emil 
Jankovic, Atlas Copco Pk med 
470p-13x.

Skyttar och instruktörer kun-
de under dagen avnjuta kaffe,
dricka, korv samt smörgås i 
självserveringen, allt ingick i 
startavgiften.

Vi kommer naturligtvis att köra 
tävlingen i år också (se inbju-
dan på sid. 11), denna gång 
med en officiell cupmatch 
dagen efter på samma bana.

Varmt välkomna alla nya 
och gamla PPC-skyttar!

Thomas Erlandsson sköt skarpt 
med skruvdragaren.

Anders Lindqvist och Johan Hageus i aktion. Peter Burnert kollar 
så att inte Johan gör övertramp.

Jonas Hübner skötte både 
sekretariatet och fi ket.

Lena Mickelsson, RPK, skjuter 
vänster hand barrikad, med 2,5” 
S&W model 19.

Sig Sauer. 
Nikolaos Frank, 
Katarina Psf

Markering.


