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Introduktionskurs i PPC skytte  

Den röda tråden under utbildningen skall vara SÄKERHETEN 
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Vapengrupper och Ammunition 
( För mer info se kap. 3 i regelboken) 

Inom PPC skyttet finns sju olika vapengrupper, de största är 1500 
grupperna. 

R1500 
(Revolver 1500) 

Gruppen omfattar revolvrar i kaliber .32 eller grövre, piplängden får ej 
överstiga 6 tum, siktet får vara fast eller justerbart och visirlängden får 
ej överstiga 8½ tum ( 215,9mm). 

Kornet får ej gå utanför mynningen, optiska riktmedel är inte tillåtna. 
Om revolvern har single action funktion skall den  kunna lyfta 1135 
gram. Inga yttre eller inre modifieringar som gör revolvern mindre 
säker är tillåtna. 

Alla typer av rekylreducerande system som tex. mynningsbroms, 
portning etc. är förbjudna, även kolvar som ger ökad vikt räknas hit. 

P1500 
(Pistol 1500)

Gruppen omfattar pistoler i kaliber 9mm eller grövre, piplängden får ej 
överstiga 6 tum, siktet får vara fast eller justerbart och visirlängden får 
ej överstiga 8½ tum (215,9mm). Kornet får ej gå utanför mynningen, 
optiska riktmedel är inte tillåtna. Avtrycket måste kunna hålla 1360 
gram* (Internationellt 1589 gram). Inga yttre eller inre modifieringar 
som gör vapnet mindre säkert är tillåtna. 

Alla typer av rekylreducerande system som tex. mynningsbroms, 
portning etc. är förbjudna, även kolvar som ger ökad vikt räknas hit. 
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Vapengrupper och Ammunition 
( För mer info se kap. 3 i regelboken)

Standard Revolver 6" 
 (Distinguished revolver) 

Revolvern måste kunna ladda och skjuta standard .38 Special med 
158 grains blykula, laddningen skall motsvara fabriksladdning och får 
ej vara reducerad. Det måste vara en fabrikstillverkad revolver utan 
några yttre modifikationer förutom kolven som får modifieras för att 
passa skyttens hand eller underlätta omladdningar. 

Kolv får även bytas mot likvärdig kolv av tjänstetyp. Förutom kolven 
och polering av trycket för att uppnå ett bättre tryck eller för att kunna 
väga de föreskrivna 1135 grammen (2½ pound), får ingen ytterligare 
modifiering ske. 

Alla typer av rekylreducerade system som tex. mynningsbroms, 
portning etc. är förbjudna. 

a) Avtryckaren måste ha både single och double action funktion och
måste kunna lyfta 1135 gram på single action trycket. Trycket
kommer att kontrolleras. Valfri typ av avtryckare som säljs av
vapnets tillverkare utan modifiering får användas.

b) Siktet får vara av fast eller justerbar modell, justerbart korn är ej
tillåtet.

c) Piplängden får ej överstiga 6 tum.

d) Följande är inte tillåtet: Avtryckarskor, mynningsbroms/portning,
avtryckarmonterad triggerstop, fyllnadsmaterial för att göra
avtryckaren slät, filning eller på annat sätt ta bort skarpa kanter på
avtryckaren, Filning eller på annat sätt reducera avtryckarens
bredd eller längd, tejpa fast tumhyllor eller göra kolven platt i
botten, ej heller får man fästa något material på kolv eller hand för
att få bättre grepp.

Det är varje skytts ansvar att se till att hans vapen är godkänt, om 
oklarheter uppstår skall man kontakta tävlingsledaren. 
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Vapengrupper och Ammunition 
( För mer info se kap. 3 i regelboken)

Standard Pistol 5"
(Distinguished pistol) 

Gruppen innefattar fabrikstillverkade (katalogvara) pistoler i kaliber 
9mm eller grövre, piplängden får ej överstiga 5 tum (ersättningspipa 
får ej vara längre än originalpipan). 

Alla tillbehörsdelar eller komponenter som är tillverkade för att kopiera 
vapentillverkarens original i material och dimension accepteras. 

Fasta eller justerbara riktmedel från valfri tillverkare är tillåtna, kornet 
får ej gå utanför manteln. 

Visirlängden får ej överstiga 7½ tum ( 190,5mm). Avtrycket måste 
hålla 1360 gram* (Internationellt 1589 gram) 

på single action trycket, eller på pistol med endast double action 
funktion. 

a) Kolvsidor får modifieras eller bytas beroende på skyttens hand,
fingergrepp eller kolvöverdrag är tillåtna. 

Kolvar med tumhylla eller med platt botten är inte tillåtna, liksom tejp 
eller liknande skrovlig yta som gör kolven eller handen mindre hal. 

b) Inga yttre modifieringar är tillåtna. Inte heller inre modifieringar som
gör pistolen mindre säker än vapentillverkarens original. Alla 
standardsäkringar måste fungera. 

c) Bo-Mar siktramper på manteln, avtryckarskor, alla rekylreducerande
system som tex. mynningsbroms eller portning samt kolvar som ger 
ökad vikt är förbjudna. 

d) Det är varje skytts ansvar att se till att hans vapen är godkänt, om
oklarheter uppstår skall man kontakta tävlingsledaren 
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Vapengrupper och Ammunition 
( För mer info se kap. 3 i regelboken) 

Standard revolver 4" 
(Service revolver) 

Revolvern måste kunna ladda och skjuta standard .38 Special med 
158 grains blykula, laddningen skall motsvara fabriksladdning och får 
ej vara reducerad. Det skall vara en fabrikstillverkad revolver utan 
några yttre modifikationer, förutom kolven som får modifieras för att 
passa skyttens hand eller underlätta omladdningar. 

Kolv får även bytas mot likvärdig kolv av  tjänstetyp. 

Inga inre modifieringar som gör revolvern mindre säker än 
originalversionen är tillåtna. Alla typer av rekylreducerade system som 
tex. mynningsbrom/portning är förbjudna, även kolvar som ger ökad 
vikt räknas hit. 

a) Avtryckaren måste ha både single och double action funktion.

b) Siktet får vara fast eller justerbart, justerbart korn är inte tillåtet.
Kornet måste vara som originalet. Om revolvern är tillverkad med
sluttande korn får detta ej modifieras till ett rakt korn.

c) Piplängden får ej överstiga 4 tum.

Standard revolver 2,75" 
(Off-Duty revolver) 

Revolvern måste kunna ladda och skjuta standard .38 Special med 
158 grains blykula, laddningen skall motsvara fabriksladdning och får 
ej vara reducerad. Det skall vara en fabrikstillverkad revolver utan 
några yttre modifikationer förutom kolven som får modifieras för att 
passa skyttens hand eller underlätta omladdningar. 

Kolv får även bytas mot likvärdig kolv av tjänstetyp. 

Inga inre modifieringar som gör revolvern mindre säker än 
originalversionen är tillåtna. 

Alla typer av rekylreducerade system som tex. mynningsbrom/portning 
är förbjudna även kolvar som ger ökad vikt räknas hit. 

a) Siktet får vara fast eller justerbart, justerbart korn är inte tillåtet.
Kornet måste vara som originalet. Om revolvern är tillverkad med
sluttande korn får detta ej modifieras till ett rakt korn.

b) Piplängden får ej överstiga 2 och tre fjärdedels tum (69,85mm)
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Vapengrupper och Ammunition 
( För mer info se kap. 3 i regelboken)

Standard Pistol 5" fasta riktmedel 
(Stock semi automatic pistol) 

Gruppen omfattar massproducerade (minst 1000 exemplar) 
fabrikstillverkade (katalogvara) pistoler tillverkade för polisiärt eller 
militärt bruk i kaliber 9mm eller grövre, piplängden får ej överstiga 5 
tum. 

Endast fasta riktmedel är tillåtna. Tillverkarens sikte får ersättas med 
andra fasta riktmedel av tjänstetyp som tex. litium sikte eller 3 punkts 
sikte. 

Den enda modifikationen som är tillåten är montering av 
magasinsbotten (basepad). 

Modifieringar förutom ovannämnda är förbjudna. 

Bo-Mar siktramper på manteln, avtryckarskor, förlängd mantelspärr, 
förlängd magasinsbrunn, alla typer av rekylreducerande system som 
tex. mynningsbroms/portning, kolvar som ger ökad vikt är ej heller 
tillåtna. 

Inga inre modifierar som gör pistolen mindre säker än 
vapentillverkarens original är tillåtna. Pistolen skall vara försedd med 
originalkolv eller annan tillverkares kolv av samma typ och storlek, 
kolvsidor får modifieras eller bytas beroende på skyttens hand, 
fingergrepp eller kolvöverdrag är tillåtna. 

Kolvar med tumhylla eller med platt botten är inte tillåtna, liksom tejp 
eller skrovlig yta som gör kolven mindre hal. 
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Skjutbanan
( För mer ingående info se kap. 6 i regelboken) 

Skjutlinjerna är placerade direkt framför skjutplatserna skjutlinjerna är 
utmärkta på 3, 7, 15, 25 och 50 yards. 

Skjutplatserna är den del av banan som är avsedd för varje skytt 
direkt bakom skjutlinjen, varje skjutplats där barrikad används skall 
vara markerad med samma nummer som skyttens tavla. 

Rekommenderad skjutplatsbredd/skytt är 2,4 meter. Bredden kan vara 
mindre beroende på platstillgång på banan.  

Skjutavstånden för PPC är följande: 

3 yards (2,72m) 

7 yards (6,34m) 

15 yards (13,58m) 

25 yards (22,63m) 

50 yards ( 45,3m) 
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Säkerhet och Disciplin

Disciplin  
Skyttarnas, skjutbanepersonalens och åskådarnas säkerhet kräver stor 
uppmärksamhet av dem som hanterar vapen så att all hantering sker på ett säkert 
sätt. Självdisciplin krävs av alla, om självdisciplinen brister är det skjutledarnas plikt 
att återskapa säkerheten, genom att stoppa och på ett lugnt sätt förklara för skytten 
att han är diskvalificerad pga. osäker vapenhantering. 

Säkerhetszon  
När vapnen inte är hölstrade eller förvarade i väska får man endast ta upp och 
hantera dom i särskilt upprättad säkerhetszon. (Safety area) 
I säkerhetszonen får absolut ingen ammunition eller klickpatroner hanteras, om skytt 
tar upp sitt vapen utanför säkerhetszonen förutom på skjutlinjen när kommandot: -
LADDA OCH HÖLSTRA har getts diskvalificeras skytten från hela matchen. 
Samma gäller om skytt påträffas med att fylla på sina laddare eller magasin i 
säkerhetszonen. 
Om man behöver sota sina riktmedel eller dra rent loppet skall detta ske i 
säkerhetszonen. 

Oladdade vapen  
Får endast laddas på skjutledarens kommando: -LADDA OCH HÖLSTRA! (Load 
and holster!) 
Oladdad och hölstrad pistol får inte ha tomt magasin infört i stommen. 

Eld upphör  
Så fort man hör kommandot: ELD UPPHÖR (Cease Firing), skall samtliga skyttar 
göra patron ur och invänta instruktioner. 

Inte klar  
Det är skyttens plikt att meddela skjutledaren om han inte är klar för att påbörja 
skjutningen, när skjutledaren frågar: -ÄR LINJEN KLAR? (Is the line ready?) I 
sådant fall skall skytten höja sin högra hand och ropa -INTE KLAR! (Not ready!) 
Skulle skjutledaren ej har uppmärksammat skytten och påbörjat skjutningen får 
skytten tillfälle att skjuta om direkt efter att pågående skjutlag är färdiga. Om skytt ej 
meddelar att han inte är klar får han inte skjuta om. 
Sedan frågar han: ÄR LINJEN KLAR? (Is the line ready?) 
Om någon skytt inte är klar skall han höja sin högra hand och ropa: INTE KLAR! 
(Not ready!) 
Skjutledaren ropar då: LINJEN ÄR INTE KLAR! (The line is not ready!) Och går 
sedan och kollar vad problemet är och försöker att hjälpa till för att lösa det. 
När felet är avhjälpt ropar han: LINJEN ÄR KLAR! (The line is ready!) Därefter 
svänger tavlan fram efter 3 sekunder. 
När skjutningen är över kommenderar skjutledaren: ELD UPPHÖR ! (Cease firing, 
unload and show clear!)  
OBS! Att skytt ej får öppna cylindern eller ta ur magasinet ur pistolen förrän 
skjutledarassistenterna är framme hos skytten. 
Skjutledarassistenterna kontrollerar noga att alla hylsor är tomma, efter kontroll 
kommenderas: HÖLSTRA! 
Skjutledaren ropar sedan: BANAN ÄR SÄKER ! MARKERA! (The range is safe ! 
Scoring!). 
(Om markering skall ske) 
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Match ordning (För ingående regler se kap. 7 i reglementet.)

Matchen består av ett antal olika steg "stages". Det finns också en 
mängd olika varianter på dessa matcher, olika kombinationer av steg. 

Det vi tar upp här är en helmatch för PPC1500. Det betyder att man 
skjuter 150 skott totalt, mot en figur som kallas B-27 och har 
poängringarna sju till tio, med innertia i mitten. Således kan man få 
totalt 1500 poäng med 150 innertior.  

Nedan förklaras de olika "stegen" i den ordning man skjuter dem. 

Alla steg "stages" startar i Utgångsställning. 

Stående 

Detta steg skjuts på 7 yardlinjen, två stycken sexskotts serier med 
omladdning. Tiden är 20 sekunder. 

Nästa steg är likadant som ovanstående fast avståndet är 15 yards. 

Knästående och stående med barrikadstöd 

Detta steg skjuts på 25 yards linjen och börjar med sex skott 
knästående. Därefter sex skott med vänster hand och stöd mot 
stolpen. Steget avslutas med sex skott med högerhand och stöd av 
stolpen. Tiden är 90 sekunder. Observera att man måste stå på rätt 
sida om linjen (se skjutställningar). Vapnet får ej vidröra stolpen. 

Paus, Eventuellt skjuter nästa skjutlag match 1 och 2 nu. 

Sittande, liggande och stående med barrikadstöd 

Detta steg skjuts på 50 yards linjen och börjar med sex skott sittande 
(Se skjutställningar). Därefter sex skott liggande , följt av sex skott 
med vänster hand och stöd av stolpen. Steget avslutas med höger 
hand och stöd av stolpen. Tiden är 165 sekunder (2 min. 45 sek.) 
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Stående 

Detta steg skjuts på 25 yards utan barrikadstöd. Två stycken sexskotts 
serier med omladdning. Tiden är 35 sekunder. 

Nästa steg är identiskt med föregående. 

 

Paus- Denna används till vapenvård och fika. Efter pausen följer en 
omgång som kallas match 5 (NRA National Police Course). Det är en 
sammanställning av följande steg "stages". 
Eventuellt skjuter nästa skjutlag match 3 och 4 nu. 

Stående 

Detta steg skjuts på 7 yardlinjen, två stycken sexskotts serier med 
omladdning. Tiden är 20 sekunder. 

Knästående och stående med barrikadstöd . 

Detta steg skjuts på 25 yards linjen och börjar med sex skott 
knästående. Därefter sex skott med vänster hand och stöd mot 
stolpen. Steget avslutas med sex skott med högerhand och stöd av 
stolpen. Tiden är 90 sekunder. Observera att man måste stå på rätt 
sida om linjen (se skjutställningar). Vapnet får ej vidröra stolpen. 

Sittande, liggande och stående med barrikadstöd . 

Detta steg skjuts på 50 yards linjen och börjar med sex skott sittande 
(se skjutställningar). Därefter sex skott liggande , följt av sex skott med 
vänster hand och stöd av stolpen. Steget avslutas med höger hand 
och stöd av stolpen. Tiden är 165 sekunder.(2 min. 45 sek.) 

 

Stående 

Detta steg skjuts på 25 yards, sex skott . Utan barrikadstöd. 
Tiden är 12 sekunder. 
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Nedan visas skjutordningar för de olika grupperna. 

R1500, P1500  
(Revolver 1500, Pistol 1500) 
(För mer ingående regler, se kap. 8 i regelboken)

Match Förklaring Skott Tid Avstånd 

1 
Stående 
Stående 

12 
12 

20 sek 
20 sek. 

7 Y. 
15 Y. 

Markering, tavelbyte 

2 
Knästående och stående med 
barrikadstöd, vänster och höger 
hand. 

18 90 sek. 25 Y. 

Paus, (Eventuellt skjuter nästa skjutlag match 1 och 2 
under pausen 

Match Förklaring Skott Tid Avstånd 

3 
Sittande, liggande och stående 
med barrikadstöd , vänster och 
höger hand.  

24 
2 min. 
45 sek. 

50 Y. 

Markering, tavelbyte 

4 
Stående 
Stående 

12 
12 

35 sek. 
35 sek. 

25 Y. 
25 Y. 

Paus, (Eventuellt skjuter nästa skjutlag match 3 och 4 under pausen

Nu börjar andra delen av PPC 1500 matchen. 
Denna del kallas "National Police Course" och 
betecknas som "Match 5" 

Steg Förklaring Skott Tid Avstånd 

1 Stående 12 20 sek. 7 Y. 

2 
Knästående och stående med 
barrikadstöd. 18 90 sek. 25 Y. 

3 
Sittande, liggande och stående 
med barrikadstöd, vänster och 
höger hand.  

24 
2 min. 
45 sek. 50 Y. 

4 Stående 6 12 sek. 25 Y. 

Detta blir totalt 150 skott. Eftersom max poäng för varje skott är 10 
poäng kan man uppnå totalt 1500 poäng, därav namnet PPC 1500. 

Särskiljning sker genom att räkna flest X (innertior) 
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Standard revolver 6", Standard pistol 5" 

(Distinguished Revolver, Distinguished Pistol) 
(För mer ingående regler, se kap. 8 i regelboken) 

Denna match skjuts med en standard revolver med en maximal 
piplängd av 6". Eller en standard pistol med max piplängd 5".Inga 
större modifieringar är tillåtna.  
(För mer ingående regler, se kap. 8 i regelboken) 

Steg Förklaring Skott Tid Avstånd 

1 Stående 12 20 sek. 7 Y. 

2 
Knästående och stående med barrikadstöd, 
vänster och höger hand. 

18 90 sek. 25 Y. 

Markering och byte av tavla 

3 
Sittande, liggande och stående med 
barrikadstöd, vänster och höger hand. 24 

2 min. 
45 sek. 50 Y. 

4 Stående 6 12 sek. 25 Y. 

Detta blir totalt 60 skott. Eftersom max poäng för varje skott är 10 
poäng kan man uppnå totalt 600 poäng. 

Särskiljning sker genom att räkna flest X (innertior) 
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Revolver 2,75", Revolver 4", 
Standard pistol 5” fast riktmedel
(Off-Duty, Service Revolver, Stock semi automatic pistol) 
(För ingående regler se kap. 8 i regelboken) 

Steg Förklaring Skott Tid Avstånd 

1 Stående utan stödhand 6 8 sek. 3 Y. 

2 Stående 12 20 sek. 7 Y. 

Markering, byte av tavla 

3 Stående 12 20 sek. 15 Y. 

4 
Knästående i skydd med barrikadstöd och 
stående med barrikadstöd, vänster och 
höger hand. 

18 90 sek. 25 Y. 

Detta blir totalt 48 skott. Eftersom max poäng för varje skott är 10 
poäng kan man uppnå totalt 480 poäng. 

Särskiljning sker genom att räkna flest X (innertior) 
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PPC1500 Utbildning 

Skjutställningar 
( För mer ingående regler se kap.5 i regelboken)

I PPC 1500 förekommer sex olika ställningar, vi skall här nedan gå 
igenom dem och även visa olika varianter av dem. 

OBS ! Vid all förflyttning mellan olika skjutställningar skall 
avtryckarfingret vara utanför varbygeln. 

Utgångsställning

Utgångsställning (bild 1 ) 

Utgångsställning Stående med 
vapnet laddat, säkrat och hölstrat i 
ett vanligt höger eller vänsterhänt 
hölster. Skytten måste stå med 
armarna utmed sidorna och 
händerna får ej röra vapnet eller 
hölstret. Regler för hölstrad pistol 
se regel 10.11 
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Skjutställningar(Fortsättning)

bild 2 

Sittande Båda skinkorna skall 
ha kontakt med marken, 
kroppen i riktning mot tavlan. 
En arm får hållas bakåt för att 
ge stöd, armbåge får ej vidröra 
marken, ryggen får ej vila mot 
marken men ett eller båda 
knäna får dras upp, händer 
eller armbågar får stödjas mot 
ett eller båda knäna. 

Vapnet får hållas med antingen 
en eller båda händerna, men 
får ej stödjas mot någon fot. 

(se bild 2, 3 och 4 )

bild 3 
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Skjutställningar(Fortsättning)

bild 4 

Liggande ställning 

OBS ! Vid all förflyttning mellan olika skjutställningar skall vapnet riktas 
framåt och avtryckarfingret skall vara utanför varbygeln. 

bild 5 

Liggande med utsträckt kropp 
på marken, parallellt i linje med 
siktet, huvudet mot tavlan. 

Vapnet får ej röra marken men 
får stödjas med båda händerna 
som får ha kontakt med 
marken. 

Benen skall ligga ihop. Skytten 
intar liggande skjutställning 
från sittande skjutställning. 

Vapnet skall peka framåt mot 
tavlan när man byter position. 

se bild 5 och 6) 

bild 6 

Vapnet får ej röra marken. 
( Se bild 6)  
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Knästående 

OBS ! Vid all förflyttning mellan olika skjutställningar skall vapnet riktas 
framåt och avtryckarfingret skall vara utanför varbygeln. 

bild 7 

Knästående och knästående 
med skydd och stöd  

a) Knästående med minst ett knä i
backen, skinkorna får stödjas mot 
hälarna men får ej röra marken

b) Knästående med skydd och stöd
av stolpen.(tillämpas i Revolver
2,75", Revolver 4" samt Standard
Pistol 5" fasta riktmedel.) Ingen
del av kroppen får överstiga
begränsningslinjen ( som
antingen är verklig eller tilltänkt)
Vapnet får ej vidröra barrikaden
men händerna får ta stöd av
barrikaden.

(se bild 7, 8, 9 och 10)

bild 8 
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Knästående (fortsättning) 

bild 9 

bild 10 
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Stående med barrikadstöd 

OBS ! Vid all förflyttning mellan olika skjutställningar skall vapnet riktas 
framåt och avtryckarfingret skall vara utanför varbygeln. 

Stående med barrikadstöd simulerar att man tagit skydd bakom en 
husknut. Därför skjuts denna ställning både som vänster och höger 
variant. 

bild 11 

bild 12 

Stående med barrikadstöd 
Stående bakom barrikaden båda 
fötterna skall vara innanför 
begränsningslinjen (som antingen är 
verklig eller tilltänkt) och som är lika 
bred som barrikaden och sträcker sig 
60 cm bakåt. Vapnet får inte röra 
barrikaden men händerna får ta stöd 
mot barrikaden. Vid skjutning från 
barrikadens vänstra sida skall vapnet 
hållas och skjutas med vänsterhand 
och endast det vänstra 
avtryckarfingret får var i varbygeln. På 
höger sida blir det omvänt 
förhållande. 

Skjuthanden får stödjas av den andra 
handen, men testet går ut på att om 
stödhanden tas bort måste man 
fortfarande kunna skjuta vapnet. 

Man skall alltid börja med att skjuta 
från vänstra sidan av barrikaden. 
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Stående med barrikadstöd (forsättning) 

Se bilderna nedan för korrekta ställningar. Ställningen är korrekt om 
stödhanden kan tas bort och vapnet ändå kan avfyras. 

bild 13 

Vapnet får ej vidröra stolpen 
utan handen måste vara 
emellan. (se bild 13) 

Bild 14 

Tänk på att fötterna ej får vara 
placerade utanför 
begränsningslinjen. 
Du måste "ha skydd" av 
barrikaden. 
(Se bild 14)
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Stående 

bild 15 

Stående  
Skjutning sker med stödhand. 
(I Revolver 2,75", Revolver 4" 
och Standard Pistol 5" fasta 
riktmedel  skjuter man utan 
stödhand på 3 yards). 

(Se bild  15) 
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Tavlor 

Vi använder oss av den Europeiska varianten av B-27 tavlan. Denna har en pil 
upptill istället för den amerikanska variantens huvud. Detta för att slippa diskussioner 
om "människoliknande mål"

Ifyllning av tavlorna. 

 

Vi skall här försöka förklara hur man fyller i tavlorna innan och under 
en tävling. 

1500 grupperna: 

Varje skytt tar 6 tavlor var: 
På tavlornas vänstra del under reklamloggan 
skriver du namn och förkortningen R1500 för 
Revolver 1500 eller P1500 för Pistol 1500. 

På tavlans högra del finns en tabell där du fyller i 
följande:  
Tavla 1: Target 1 Match 1 
Tavla 2: Target 2 Match 2 
Tavla 3: Target 3 Match 3 
Tavla 4: Target 4 Match 4 
Tavla 5: Target 5 Match 5 samt Stage 1-2 
Tavla 6: Target 6 Match 5 samt Stage 3-4 

Standard Revolver (2,75") (4") (6") 
Standard Pistol 5" 
Standard Pistol 5" fasta riktmedel 

Varje skytt tar 2 tavlor var: 
På tavlornas vänstra del under reklamloggan 
skriver du namn och förkortningen: 

SR 2,75" för Standard Revolver 2,75" 
SR 4" för Standard Revolver  4"   
SR 6" för Standard Revolver 6"  
SP 5" för Standard Pistol 5"  
SP 5" FR för Standard Pistol 5" fasta riktmedel. 
. 
På tavlans högra del finns en tabell där du fyller i 
följande:  
Tavla 1: Stage 1-2 
Tavla 2: Stage 3-4 

I SR 2,75", 4" samt SP5"FR skall tavla 1 innehålla 
max 18 träffar och tavla 2 max 30 träffar. 

I SR 6" och SP 5" skall varje tavla ha max 30 
träffar. 
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Markering av tavlor 

Vid markering markerar skyttarna varandras tavlor enl. följande princip. 
Skytten markerar alltid tavlan till höger om sin egen, förutom skytten längst till höger 
som markerar tavlan längst till vänster. 

Markören fyller i tabellen till höger på tavlans övre del med antal X,10:or, 9:or, 8:or, 
7:or samt skott utanför ringarna samt eventuella tavelmissar. Efter detta räknas 
antalet träffar ihop. Summan av träffarna räknar sekretariatet ut. 

Antalet markerade skott skall alltid överensstämma med antalet skott för den 
aktuella matchen. 

Markören signerar tavlan på raden: Rangeofficer 
Efter detta ber man skytten godkänna markeringen med sin signatur på raden: 
Competitor.  Vid eventuella tveksamheter eller meningsskiljaktigheter kan skytten 
begära tolkning. Tänk på att så fort du som skytt skrivit din signatur på tavlan går det 
ej att överklaga beslutet. 

Kontrollera noga att antalet träffar stämmer överens med det antal som ingår i 
matchen. 
För 1500 grupperna gäller följande: 
I Match 1 skall tavlan innehålla max 24 träffar 
I Match 2 skall tavlan innehålla max 18 träffar 
I Match 3 skall tavlan innehålla max 24 träffar 
I Match 4 skall tavlan innehålla max 24 träffar 
I Match 5 Stage 1-2 skall tavlan innehålla max 30 träffar 
I Match 5 Stage 3-4 skall tavlan innehålla max 30 träffar 

När ni räknar ner antalet träffar skall totalsumman inklusive missar och 0:or stämma 
med det antal skott som ingår i matchen. 
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Kontrollfrågor: 

1. Var får du handtera ditt vapen och din ammunition ?

2. Hur beter du dig vid eldavbrott ?

3. Hur lyder kommandot precis innan skjutningen börjar ?

4. När får du börja återställa din skjutplats, plocka hylsor, snabbladdare etc. ?

5. Du ska skjuta 24 skott på 50 yards, vilka fyra skjutställningar ska du skjuta  och i vilken ordning, samt
vad ska du tänka på vid byte av skjutställning ?

6. Vad ska du göra när skjutningen är över och skjutledaren har kommenderat
Eld Upphör !




