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Idén med Stockholmscupen 
kommer nog ursprungligen 
från Thomas Beck, Salems Pk, 
samt Jim Forsberg, Rosers-
bergs Pk. Dessa goda herrar 
kontaktade mig och Micha-
el Axell i april förra året och 
undrade vad vi kunde göra för 
att Stockholms PPC-skyttar 
skulle bli konkurrenskraftiga 
gentemot övriga landet.

Efter en del diskuterande kom 
vi fram till att bästa träning är 
tävling. Sagt och gjort, vi be-
stämde att en cup är en bra 
variant, ett antal deltävlingar 
där man tar snittet från några 
av de bästa resultaten och får 
ett slutresultat. Men nu kom 
problemet, vi var redan inne 
i april månad och alla fören-
ingar i Stockholm hade redan 

bokat upp sina banor för årets 
tävlingar, speciellt på helger.

Vad göra? Vi ville ju ha igång 
Stockholmscupen samma år! 
Någon av oss fi ck den bril-
janta idén att köra cupen på 
vardagskvällar, dessutom kor-
ta ner PPC programmet och 
hålla oss till två vapengrupper, 
R1500 och P 1500. Dessutom 

för Stockholmscupen i PPC
Av: Conny Kristensson, Grödinge Psk
Foto: Jim Forsberg

Att tävling är bästa träning är ju allmänt känt. Det tog man 
fasta på då Stockholmscupen i PPC startade förra året.

valde vi att inte skjuta en hel 
1500 match i vilken det går 
åt 150 skott, utan valde istället 
att skjuta en kortare variant 
där man bara skjuter 60 skott 
men där man ändå får med 
nästan alla skjutställningar.
 Dessutom insåg vi snabbt 
att vi inte kan ha fem skicklig-
hetsklasser som det är i PPC, 
det fanns helt enkelt inte till-
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räckligt med skyttar för det-
ta. Vi gjorde helt enkelt så att 
vi slog ihop klasserna till två 
stycken; Marksman, Sharps-
hooter och Expert slogs ihop 
till en Expertklass. Master 
och High master klassen slogs 
ihop till en Masterklass.

Vi såg två fördelar med att göra 
dessa ändringar.
1. Att bara ha R+P 1500 va-
pen gör att alla som har ett 
eget grovvapen kan vara med 
och skjuta, förutsatt att man 
gått PPC utbildningen.
2. Att bara skjuta en 60 skotts 
match gör att man kan hinna 
med två starter på en kväll 
plus att det inte känns så 
avskräckande för nya PPC 
skyttar.

Jag och Michael Axell åkte hem 
till vår bana och tog fram 
bokningslistan för Hacksjö-
banan och bokade snabbt upp 
ett antal torsdagar från mitten 
av maj. Det blev fyra deltäv-

Inbjudan till PPC-starter
Salems Pk med vänner inbjuder till en ”prova-på” tävling i PPC-
skytte. Nya och mindre rutinerade skyttar som gått PPC-kursen 
men inte riktigt kommit igång med tävlandet får här en möjlighet 
att lära mer och förkovra sig i det populära PPC-skyttet. För dig 
som inte gått kursen, men är nyfi ken på hur PPC går till, är det 
ett utmärkt tillfälle att delta som åskådare.

Deltagarna får hjälp, råd och tips av mycket erfarna ”High-
Master” PPC-skyttar och tävlingen sker i lugnt tempo. Hjälp och 
handledning med skyttet och markeringen kommer att fi nnas på 
banan. Tävlingen ingår inte i Svenska PPC-cupen.

Tävlingsdag:
Lördag 2 april, 2011.

Plats/tid:
Hallstabanan i Salem kl. 09.00.

Anmälan till:
Thomas Beck på: 087120597@telia.com senast 27 mars.

Startavgift: 100 kr/start som betalas på plats.

Detaljerad inbjudan fi nns på hemsidan: www.salemspk.org

Varmt välkomna!

lingar före sommaruppehållet 
och fem efter sommaren. På 
den sista deltävlingen var det 
prisutdelning.
Större delen av startavgiften 
gick till prisbordet där Torkel 
Andersson från DAE hjälpte 
till och sponsrade med pre-
sentkort.

Stockholmscupen har gjort att 
nästan alla Stockholms PPC-
skyttar har höjt sina snittresul-
tat och den har hjälpt minst 
en stockholmskille att bli 
High master (Jens O’Konor, 
Atlas Copco).
 Cupen blev en populär 
tävling med över tvåhundra 
starter fördelat på nästan fem-
tio skyttar. Denna succé kom-
mer garanterat att upprepas 
och förbättras ytterligare till 
2011. Då är det ju VM i PPC 
i Stockholm och då ska vi 
stockholmare visa var skåpet 
ska stå!

Stort tack till Michael Axell, 
Thomas Beck och Jim Fors-
berg! Tack vare dessa herrar 
fortsätter PPC-skyttet att ut-
vecklas i Stockholmsregio-
nen.

Artikelförfattaren 
Conny Kristensson 
ingår i arbetsgruppen 
PPC Sverige.

(Läs mer om PPC-starter på nästa sida!)

Michael Axell är 
utbildningsansvarig 

i arbetsgruppen PPC 
Sverige som består 

av nio skyttar från 
hela landet.

Jim Forsbergs tavlor: 598p, 
cupens högsta resultat, vänster 
tavla 7 & 25 Yard, höger 50 Yard 
och avslutande 6 skott från 25 
Yard.

De bästa skyttarna i båda klasserna fi ck presentkort,
här de tre främsta i Masterklassen Revolver.
Från vänster: Thomas Beck, Jim Forsberg och Jens O'Konor.

De tre främsta i Masterklassen Pistol.
Från vänster: Jens O'Konor, Thomas Beck och Sören Andersson.

PPC-skjutavstånd i meter:
7 yards = 6,4 m.
25 yards = 22,8 m.
50 yards = 45,5 m.


