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Informasjon om dynamisk godkjenningskurs i  
Hokksund pistolklubb 
 
 
For gjennomføring av kurset må alle datoene under holdes av:  
Godkjenningskurs: 17.-19.juni.  
Godkjenningsmatch: 2x level 1 (19.juni og 23.juni) 
 
Kurshelgen er lagt opp slik: 
Fredag kveld 17.juni: teori og gjennomgang av hjemmeeksamen (digitalt) 18:00 – ca 22:00 
Lørdag 18.juni: praktiske øvelser på banen 09:00 – ca 17:00 
Søndag 19.juni: praktiske øvelser på banen 09:00 – ca 17:00 
Etter å ha gått gjennom helgekurset må deltakerne få 2 match poeng innen en måned for å 
få bestått godkjenningskurs. Dette blir normalt gjort på godkjenningsmatchen der skyter du 
såkalt pre-match (funksjonærskyting) en dag, og hjelper til som mannskap under main 
match. Typisk vil da være at kursdeltakerne går sammen med instruktøren sin i tillegg til 
noen personer ekstra under pre-match. Begge disse dagene må du regne med å holde på fra 
8 til ca 17. På dette kurset vil godkjenningsmatchen bli fordelt på 2 level 1 matcher. En som 
avslutning på kurshelgen den 19.juni, og den andre matchen på ettermiddag/kveld 23.juni. 
 
Hva kreves for kurset: 
- Gjennomført rekruttperiode og sikkerhetskurs NSF. 
- Egnet våpen (spør om du er i tvil om hva som er egnet, men det er anbefalt å gjennomføre 
med våpen i kaliber 9mm), og inneha god kjennskap til dette våpenet. 
- Rigg (hylster og magasinholdere i et belte som går gjennom minst 3 beltehemper). 
- Magasiner så du totalt har med minimum 32 skudd i beltet. 
- 4-500 skudd. 
- Briller og hørselvern. 
 
Påmeldingsinformasjon: 
Send mail til dynamisk@hokksundpistolklubb.nofor å melde deg på. 
Deretter vil du få svar på mailen med videre gang mot kurset. Kurset koster 2500,- og må 
betales via Vipps #709265Fremvisning av kvittering for gjennomført betaling for at 
påmeldingen skal være gyldig. OBS: bindende påmelding! 
 
Det er pr nå plass til 12 deltakere, og kurset fylles opp etter «først til mølla»-prinsippet 
Påmeldingsfrist 1.juni. Det må være minst 5 påmeldte for at kurset gjennomføres. 
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