
PPC NM 2022 

Praktisk informasjon 

 

Årets NM i PPC 1500 vil foregå på Åres skytesenter i Larvik, Vestfold. 

https://app.skyting.no/p/c/e92296bb-0761-40d8-4f64-08d9be4da5bf/details 

Datoer for arrangementet er 25. & 26. Juni og vil være en del av NM-Veka i Skien. 

Det er forhåndspåmelding til NM-øvelsene.  

(Revolver 1500, Pistol 1500, Open 600 og Pistol FS 480).  

For øvrige øvelser vil det bli mulig med påmelding fortløpende på banen. 

Vi har totalt 14 standplasser tilgjengelig og NM øvelser vil bli prioritert dersom antall 

skyttere overstiger antall standplasser. 

Tidsplanen ser slik ut: 

Fredag 24 juni: 

Fuksjonærskyting 

Lørdag 25. juni: 

09:00-11:00         60/150 skudd 

11:00-11:30         48 skudd 

11:30-12:00         48 skudd 

12:00-14:00         60/150 skudd 

14:00-16:00         60/150 skudd 

16:00-16:30         48 skudd 

16:30-17:30         60 skudd 

18:00-21:00         GRILLING 

Søndag 26. juni: 

09:00-11:00         60/150 skudd 

11:00-11:30         48 skudd 

11:30-12:00         48 skudd 

12:00-14:00         60/150 skudd 

14:00-14:30         48 skudd 

14:30-15:30         60 skudd 

16:00-16:30         PREMIEUTDELING 

Som dere ser er det lagt opp til grilling på lørdagskvelden. 

Her er det påmelding slik at vi får lagt en plan i forhold til innkjøp av mat. 

Prisen på dette er satt til 200.- som inkluderer mat, snacks og noe drikke. 

Om noen ønsker å ha med “spesiell drikke” må den enkelte ordne dette selv. 

Overnatting: 

I området (Stavern, Helgeroa, Nevlunghavn) er det en god del hoteller, vertshus og 

campingplasser å velge mellom. 

https://app.skyting.no/p/c/e92296bb-0761-40d8-4f64-08d9be4da5bf/details


Vi sjekker med grunneier om mulighet for parkering av campingvogner/ bobiler inne på 

skytesenteret, så om dete er ønskelig ta kontakt snarest. 

Vi har tilgang til toaletter og vann, men ikke strøm. 

Bekledning: 

Som en del av NM-Veka og som gode representanter for skytesporten er dette noe vi må ta 

på alvor. 

Kort og godt betyr dette at vi må kle oss sportslig og sørge for at vi ser ut som 

idrettsutøvere. 

Hvor denne grensa går er kanskje litt vanskelig å trekke, men camo-, felt- og typiske jaktklær 

er i alle fall ikke ønskelig. 

Dette fordi vi potensielt kommer på TV i beste sendetid og ikke minst med tanke på hvordan 

vi fremstår sett i lys av situasjonen i Ukraina. 

Forøvrig gjelder NSF og WA1500 sine regler og reglementer for bekledning og utstyr. 

NM-Veka: 

Når det gjelder NM-Veka og filming/ bildetaking er det NRK som vil stå for dette.  

Trolig blir det ikke veldig mye av dette og filmingen kommer ikke til å være direktesendt.  

Kiosk: 

Vi vil på dagtid ha åpen kiosk med salg av pølser, brus, is og lignende.  

Her vil og salg av “startkort” for øvelsene som ikke er NM-øvelser skje. 

Om nødvendig kan og kiosken sørge for salg av 9mm og .38 spec. ammunisjon. 

Startkontingent: 

Vi mener at vi i år har lagt oss på et moderat nivå når det gjelder dette. 

De store NM øvelsene (1500) koster kr. 300.- 

De små NM øvelsene (600 & 480) koster kr. 200.- 

Øvelser som ikke inngår i NM koster henholdsvis kr. 150.- / kr. 125.- for store og små. 

Lag koster kr. 250.- 

NM for hvem ? 

De som skal delta på NM i PPC må kjenne godt til øvelsene som skal skytes.  

Utgangspunktet er at man har gjennomført opplæring i PPC-skyting og deltatt i konkurranse 

tidligere. 

For de av dere som har lyst til å delta men mangler opplæring, ta kontakt med lokal klubb så 

snart som mulig å se om dere kan få gjennomført kurs. 

Kurskompendiet til innføringskurset finner dere her: 

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2021/03/kurskompendiet-innforingskurs-ppc-

25.pdf  

Avslutningsvis er det bare for oss i FFSL å ønske velkommen til NM i PPC 2022 og håpe at 

værgudene vil være snille med oss i år.  
 

 

PPC gruppa FSSL 
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