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ÆRESBEVISNINGER
Dansk Skytte Union har følgende æresbevisninger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Æresmedlem af Dansk Skytte Union.
Dansk Skytte Unions ærestegn.
Dansk Skytte Unions hæderstegn.
Dansk Skytte Unions guldmanchetknapper.
Diamantnål
Erik Sætter Lassens vandrekæde.
Erik Sætter Lassens lederpokal.
Poul Glesner's Fortjenst Pokal.
Kvindepokalen af 1988.
Ungdomspokalen.
Juniorpokalen.
Veteranpokalen.

Kriterierne for tildeling af forannævnte æresbevisninger er fastsat i særlige regler.
Regler for tildeling af Dansk Skytte Unions æresbevisninger
1.

Æresmedlem
Til æresmedlem kan udnævnes medlemmer af Unionen, der på enestående vis har gjort sig
særlig fortjent af dansk skydeidræt.
Udnævnelsen sker efter enstemmig vedtagelse i Unionsstyrelsen.
Den pågældende modtager Unionens emblem i guld bærende en bjælke med inskriptionen
"Æresmedlem".

2.

Ærestegn
Ærestegnet kan tildeles danske og udenlandske statsborgere som:
a. I ganske særlig grad har gavnet Dansk Skytte Union eller skydeidrætten i almindelighed.
b. Personligt eller som leder af en organisation er fundet hæderværdige.
Tildelingen sker efter enstemmig vedtagelse i Unionsstyrelsen
Ærestegnet udgøres af Unionens forgyldte emblem fæstnet til midten af et karmoisinrødt
emaljekors ophængt i et rødt-hvidt-rødt bånd.

3.

Hæderstegn
Hæderstegnet kan tildeles danske og udenlandske statsborgere som:
a. På lokalt plan eller for hele Unionen har ydet en betydelig indsats til skyttesagens
fremme.
b. Personligt eller som leder af en organisation er fundet hæderværdige.
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Tildeling af Unionens hæderstegn skal vedtages i Unionsstyrelsen.
Hæderstegnet består af Unionens forgyldte emblem omringet af en forgyldt egebladskrans.
4.

Guldmanchetknapper
Guldmanchetknapperne kan tildeles danske og udenlandske statsborgere som:
a. Spontant eller gennem længere tid har ydet en skydeidrætslig indsats, der har været
til gavn for helheden.
b. Personligt er hæderværdige.
Tildeling af Unionens guldmanchetknapper kan besluttes af unionsstyrelsesmedlemmer.
Modtagere af Unionens æres- og hæderstegn skal endvidere tildeles guldmanchetknapperne, såfremt de ikke tidligere har modtaget dem.
Guldmanchetknapperne er dannet af Unionens forgyldte emblem.

5.

Diamantnål
De oprindelige statutter kan ikke findes i Unionens arkiver, men nærværende statutter er i
deres grundudformning rekonstrueret af unionens sekretariat sammen med Poul H.
Glesner, fmd for Dansk Skytte Union i perioden 1967 – 1992 og efterfølgende godkendt i
Unionsstyrelsen 19. maj 2001.
1. Nålen overrækkes ved Dansk Skytte Unions årlige repræsentantskabsmøde eller et
dansk mesterskab
2. Nålen kan kun tildeles en skytte under fra en forening under Dansk Skytte Union
eller unionens lokalforbund.
3. Nålen tildeles kun for en individuel præstation i eet af nedennævnte tilfælde afviklet som seniorkonkurrence.
•
•
•
•

Olympisk medalje (Nr. 1-2-3)
Verdensmesterskab (Nr.1)
Europamesterskab (Nr. 1)
Verdensrekord

For alle tilfælde gælder at præstationen skal være godkendt af de/den internationale
skytteorganisationer, pt. ISSF, som Dansk Skytte Union er medlem af.
Nålen er udformet som et ringsigte monteret i en krans. I det midterste ringkorn er
monteret en diamantsten. Materialet er sølv belagt med guld 585 0/00 og stenen er en
”Zircon”.
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6.

Erik Sætter-Lassens Vandrekæde
De oprindelige statutter fandtes ikke, men nærværende statutter er i deres grundudformning rekonstrueret af gårdejer Kristian Andersen, Bøtø, der også udarbejdede de første.
Statutterne er ændret af Dansk Skytte Unions Forretningsudvalg ved udvalgets møde den
23. november 1984.
Kæden overrækkes ved Dansk Skytte Unions årlige repræsentantskabsmøde. Første gang i
1963.
Kæden kan kun tildeles en skytte fra en forening under et af Dansk Skytte Union eller
unionens forbund. Vandrekædemodtageren skal være dansk statsborger bosat i Danmark.
For at kunne komme i betragtning til modtagelse af kæden, skal den pågældendes hele
adfærd og indsats være til ære og gavn for dansk idræt i almindelighed og Dansk Skytte
Union i særdeleshed. Dertil skal kandidaten være en god skyttekammerat i dette ords
bedste betydning.
På sit område af skydning skal kandidaten een eller flere gange have opnået smukke
resultater ved een eller flere af nedennævnte mesterskabsskydninger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olympiske Lege
Verdensmesterskaber
Europamesterskaber
World Cup Finaler
Europa Cup Finaler
Nordiske Mesterskaber
Landskampe mellem to eller flere lande.
Betydende internationale konkurrencer med officiel deltagelse fra Dansk Skytte
Union og
DIF´s danmarksmesterskaber eller DSkyU´s officielle mesterskaber.

Årets vandrekædemodtager skal ved DSkyU´s foranstaltning have indgraveret sit navn og
modtage år i et af kædens led. Vandrekædemodtageren opbevarer kæden for et år og
foranlediger den afleveret til Unionens kontor inden den 1. februar året efter. I forbindelse
med overrækkelsen skal den pågældende skytte tillige modtage en mindre erindring fra
Dansk Skytte Union til ejendom.
Vandrekæden forsikres behørigt af Dansk Skytte Union for brand og tyveri.
Den udpegede modtager af vandrekæden for et år skal have den overrakt personligt ved
repræsentantskabsmødet. Anmodning om at give møde skal gives den pågældende senest
14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse på en sådan måde, at modtageren så vidt
muligt vil være uden kendskab til den egentlige baggrund for hans/hendes tilstedeværelse
ved mødet.
Dansk Skytte Unions Unionsstyrelse er den eneste instans, der kan udpege årets modtager
af Erik Sætter-Lassens vandrekæde samt foretage ændringer i disse statutter. Beslutninger
herom skal være enstemmige.
Kæden består 30 sølvplader hæftet sammen afsluttende med Unionens logo. I 2014 blev
det sidste sølvplade brugt. Fra 2015 er produceret et tilhørende skærf hvorpå sølvpladerne
monteres.
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7.

Erik Sætter-Lassens Lederpokal
Pokalen er den 30. april 1967 skænket Dansk Skytte Union af fru Else Sætter-Lassen ved
Unionens årlige repræsentantskabsmøde til minde om hendes mand, Erik Sætter-Lassen,
der var formand for Dansk Skytte Union igennem 22 år og her ydede en enestående indsats
for dansk sportsskydning som både skytte og leder.
Unionen har besluttet, at pokalen skal være et evigt vandrende minde om Erik SætterLassens store og fortjenstfulde gerning.
Pokalen vil være at benævne:
Erik Sætter-Lassens Lederpokal
Pokalen tildeles for eet år ad gangen et medlem af en forening under Dansk Skytte Union,
der som leder har ydet en ganske særlig indsats til gavn for dansk sportsskydning og tillige
gennem sit personlige eksempel har bidraget væsentligt il skydeidrættens udbredelse og
fremgang.
Overrækkelsen skal ske ved Unionens årlige, ordinære repræsentantskabsmøde, og den
pågældende skal selv være til stede og kunne modtage lederpokalen. Modtageren
opbevarer pokalen for et år og foranlediger den afleveret til Unionens kontor inden den 1.
februar året efter.
I lederpokalen skal indgraveres navnene på de ledere, der efterhånden modtager den samt
årstallet for tildelingen. I forbindelse med overrækkelsen skal den pågældende leder tillige
modtage en mindre erindring fra Dansk Skytte Union til ejendom.
Lederpokalen tildeles ved enstemmigt valg i Unionsstyrelsen
Personen skal findes på forbunds/sektionsniveau.
Pokalen er en sølvopsats, der er suppleret med en sølvtallerken i 2009, da det ikke var
muligt at gravere yderligere i pokalen.

8.

Kvindepokalen af 1988
Pokalen er udsat af en anonym giver i 1988, og er første gang tildelt en skytte i 1989.
Pokalen kan kun tildeles en skytte fra en forening under Dansk Skytte Union eller unionens
lokalforbund.
Indstillinger fremsendes til Unionens Skydeudvalg, der i overensstemmelse med giveren
fastsætter, hvem der skal modtage pokalen for et år.
Skydeudvalget skal inden årets repræsentantskabsmøde meddele Unionsstyrelsen og den
anonyme giver, hvem pokalen tildeles det pågældende år og baggrunden herfor, subsidiært
at der ikke er fundet egnede emner.
Pokaloverrækkelsen skal finde sted ved Dansk Skytte Unions ordinære repræsentantskabsmøde.
Navnet på den udpegede modtager af pokalen samt det år, i hvilket den er tildelt, skal
indgraveres på pokalen og erindringspræmien.
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Vandrepokalen tildeles i lige så mange år, som indgraverings- mulighederne tillader,
hvorefter den overgår til ejendom for den skytte, der har vundet den flest gange. Hvis flere
står lige, overgår den til ejendom til den af de pågældende, der sidst har vundet den.
Årets modtager af denne pokal offentliggøres i Skyttebladet.
Nærværende statutter er godkendt af den anonyme giver.
Pokalen med låg står på en træklodsfod, hvorpå der er monteret sølvplader med inskription
af prismodtagere. Fra 2004 sker gravering på selve pokalen.
9.

Poul Glesner’s Fortjenstpokal
Pokalen, en sølvpokal, er indstiftet af tidligere medlemsforbund af Dansk Skytte Union,
Dansk Flugtskydnings Forbund i 1991 og doneret til Poul H. Glesner ved dennes fratræden
som formand for Dansk Skytte Union efter 25 års virke.
Pokalen er givet som et udtryk for taknemmelighed over Glesners lange, frivillige og
uegennyttige indsats for Unionen og skydeidrætten i Danmark. Pokalen skal derfor bære
hans navn, ligesom Glesner, så længe han måtte ønske det, skal udpege hvilke personer, der
kan komme i betragtning som modtagere af pokalen og for hvilke fortjenester.
Glesner har bestemt, at pokalen skal gives til:
"En person, der frivilligt, utrætteligt og upåagtet har ydet en fortjenstfuld indsats for dansk
idræt i almindelighed og for skydeidrætten i særdeleshed".
Den skal være evigt vandrende, og skal overrækkes ved Unionens årlige repræsentantskabsmøde til den udpegede modtager, for et år ad gangen. Overrækkelsen skal være
ledsaget af en mundtlig motivering for modtagerens fortjenester.
Pokalen skal forud for repræsentantskabsmødet - ved Unionens sekretariats foranstaltning indgraveres med modtagerens navn og årstal for modtagelsen. Tilsvarende er det modtagerens pligt at aflevere pokalen til Unionens sekretariat en måned før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Når Glesner ikke længere nærer ønske om at varetage de med nærværende statutter
forbundne pligter, overgår disse til foranstaltning for Dansk Skytte Unions Unionsstyrelse.
Ændret den 24. marts 2000
Personen skal findes på foreningsniveau.

10.

Juniorpokalen
Pokalen tildeles en juniorskytte eller et hold der har vundet en af følgende titler:
På sit område af skydning skal kandidaten een eller flere gange have opnået smukke
resultater ved een eller flere af nedennævnte mesterskabsskydninger.
•

Verdensmesterskaber
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•
•
•
•

Europamesterskaber
Nordiske Mesterskaber
Landskampe mellem to eller flere lande.
Betydende internationale konkurrencer med officiel deltagelse fra Dansk
Skytte Union og DIF ́s danmarksmesterskaber eller DSkyU ́s officielle mesterskaber.

Pokalen kan kun tildeles en skytte fra en forening under Dansk Skytte Union eller unionens
lokalforbund.
Indstillinger fremsendes til Unionens Skydeudvalg, der fastsætter, hvem der skal modtage
pokalen for et år.
Skydeudvalget skal inden årets repræsentantskabsmøde meddele Unionsstyrelsen og den
anonyme giver, hvem pokalen tildeles det pågældende år og baggrunden herfor, subsidiært
at der ikke er fundet egnede emner.
Navnet på den udpegede modtager af pokalen samt det år, i hvilket den er tildelt, skal
indgraveres på pokalen.
Vandrepokalen tildeles i lige så mange år, som indgraveringsmulighederne tillader hvorefter
den overgår til ejendom for den skytte, der har vundet den flest gange.
Hvis flere står lige, overgår den til ejendom til den af de pågældende, der sidst har vundet
den.
Pokaloverrækkelsen skal finde sted ved Dansk Skytte Unions ordinære repræsentant
skabsmøde.
Pokalen er en Champagnekøler, hvorpå gravering sker.
11.

Ungdomspokalen.
Pokalen er skænket af Asta og Ina Pedersen i 19xx. Pokalen var tiltænkt Ungdomsudvalget,
der eksisterede indtil 2007. Den blev oprindelig tildelt en ungskytte op til 16 år efter
følgende kriterier
•
•
•
•
•

Placering ved UM 10+15m, pistol & riffel.
Placering ved UM 50m, riffel / placering ved UM25m, pistol.
Resultater fra deltagelse i hjemmebaneturnering 10m, riffel.
Resultater fra deltagelse i hjemmebaneturnering 50m, riffel.
Resultater fra åbne stævne generelt.

For alle resultater og placeringer gælder det at de skal være i over én sæson = år og at kun
resultater i DSkyU regi er relevante. Endvidere vedkommende fortsat være aktiv i den
aktuelle sæson. Det blev ændret i 2008 til:
Dansk Skytte Union Unionsstyrelse har bestemt, at pokalen kan gives til alle unge skytter,
der er op til 16 år, skyder en af Dansk Skytte Unions godkendte skydediscipliner og har
opnået smukke resultater ved:
•
•
•

Verdensmesterskaber
Europamesterskaber
Nordiske Mesterskaber
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•
•

Betydende internationale konkurrencer med officiel deltagelse fra Dansk Skytte
Union
DIF´s danmarksmesterskaber eller DSkyU´s officielle mesterskaber.

For alle resultater og placeringer gælder det, at de skal være i over én sæson = år og
endvidere skal vedkommende fortsat være aktiv i den aktuelle sæson.
Kandidaten bør samtidig være en lovende skytte der med sin indsats, resultater og adfærd
øvrigt tjener skyttesagen til ære.
Pokalen kan kun tildeles en skytte fra en forening under Dansk Skytte Union eller unionens
lokalforbund.
Indstillinger fremsendes til Unionens Skydeudvalg, der fastsætter, hvem der skal modtage
pokalen for et år.
Skydeudvalget skal inden årets repræsentantskabsmøde meddele Unionsstyrelsen, hvem
pokalen tildeles det pågældende år og baggrunden herfor, subsidiært at der ikke er fundet
egnede emner.
Navnet på den udpegede modtager af pokalen samt det år, i hvilket den er tildelt, skal
indgraveres på pokalen.
Vandrepokalen tildeles i lige så mange år, som indgraveringsmulighederne tillader hvorefter
den overgår til ejendom for den skytte, der har vundet den flest gange. Hvis flere står lige,
overgår den til ejendom til den af de pågældende, der sidst har vundet den.
Pokaloverrækkelsen skal finde sted ved Dansk Skytte Unions ordinære repræsentantskabsmøde.
Ungdomspokalen består af den oprindelig Pokal, et lågkrus og et krus

12.

Veteranpokalen
Pokalen er udgivet af Dansk Skytte Union Skydeudvalg i 2015 og er tiltænkt skytter der
skyder og deltager i veteran, old/boys/dame klasse i såvel danske som ved internationale
stævner/mesterskaber og har gjort det godt ved disse.
På sit område af skydning skal kandidaten een eller flere gange have opnået smukke
resultater ved een eller flere af nedennævnte mesterskabsskydninger for veteraner således
ved:
•
•
•

Nordiske Mesterskaber
Veteran Landskampe mellem to eller flere lande.
Betydende internationale veteran konkurrencer med officiel deltagelse fra Dansk
Skytte Union og DSkyU ́s officielle mesterskaber.

Pokalen kan kun tildeles en skytte fra en forening under Dansk Skytte Union eller unionens
lokalforbund.
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Indstillinger fremsendes til Unionens Skydeudvalg, der fastsætter, hvem der skal modtage
pokalen for et år.
Skydeudvalget skal inden årets repræsentantskabsmøde meddele Unionsstyrelsen, hvem
pokalen tildeles det pågældende år og baggrunden herfor, subsidiært at der ikke er fundet
egnede emner.
Navnet på den udpegede modtager af pokalen samt det år, i hvilket den er tildelt, skal
indgraveres på pokalen.
Vandrepokalen tildeles i lige så mange år, som indgraveringsmulighederne tillader hvorefter
den overgår til ejendom for den skytte, der har vundet den flest gange.
Hvis flere står lige, overgår den til ejendom til den af de pågældende, der sidst har vundet
den.
Pokaloverrækkelsen skal finde sted ved Dansk Skytte Unions ordinære repræsentant
skabsmøde.
Ovennævnte propositioner for Dansk Skytte Union Hædersbevisninger er justeret og ændret 30.
oktober 2015.
Således godkendt af Dansk Skytte Unions Unionsstyrelse ved møde 13. november 2015.
(13. november 2015)
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