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Forord:
Formålet med dette reglement er at fastsætte/ beskrive, regler for afvikling af
skydninger under Dansk Skytte Union (DSkyU)
Nærværende reglement omfatter regler for DSkyU egne skydninger under unionens
Riffel- Pistol og Flugtsektionen samt medlemsforeninger tilknyttet unionens
landsdelsforbund – KSF-SSF-LFSF-FSF-JSF samt BSF.
De to landsdækkende forbund,- Forbundet af Dansk Sortkrudtsskytter (DSS) samt
Dansk Sportsskytte Forbund (DSF) afvikler disse forbunds skydninger under
iagttagelse af forbundenes egne regelsæt.
Afvikling af skydeprogrammer skal uanset tilhørsforhold udføres på en
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og under iagttagelse af pågældendes skydebanes
sikkerhedsgodkendelse.
Visse skydninger kræver særlige tilladelser og uddannelse, og må derfor kun skydes
af personer der har sådanne forhold i orden.
Uanset internationale regler kan have anden ordlyd og tilsige noget andet, er det en
forudsætning at skydninger under DSkyU paraply gennemføres under overholdelse af
dansk lovgivning i forhold til våben- og ammunition, gældende sikkerhedsregler for
skydning samt DSkyU love.
Kun skydeprogrammer opført i Dansk Skytte Unions oversigt over godkendte
skydninger må gennemføres. Oversigt fremgår af tillæg F.
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Indholdsfortegnelse §:
1. Opstillingsret
2. Danske Mesterskaber
3. Holdsammensætning
4. Danske Rekorder
5. Medaljefordelinger
6. Nationale særregler for ISSF reglement
7. Særlige regler for aldersklasser
8. Jury/dommer
9. Protester
10. Kodeks for skytter, leder m.fl.
11. Alkoholpolitik
Tillæg:
A. Teknisk reglement
B. Regler for aldersklasser
C. Godkendte elektronisk scoringsanlæg
D. Regler for anmeldelse af Danske rekorder
E. Oversigt over Dansk Mesterskaber samt medaljer
F. Oversigt over godkendte skydeprogrammer.
G. Reglement for 15 m Pistol
H. Reglement for 50 m Grovpistol
I. Reglement for 25 m Super Grov
J. Reglement for 15 m Riffel
K. Reglement for Falling Target 10 m
L. Reglement for Falling Target 12,5 m -25 m
M. Reglement for Jagtskydning
N. Reglement for Historisk skydning Pistol og Riffel
Alle tillæg er udarbejdet i egne selvstændige dokumenter
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§1 Opstillingsret i Danmark
Til skydekonkurrencer der afholdes i Dansk Skytte Unions regi kan alle skytter der er
medlem af en forening under DSkyU opstille.
En skytte kan ikke inden for samme kalender-/disciplin år skyde samme disciplin for
forskellige foreninger.
Discipliner, hvor kalender året er disciplin år:
Alle flugtskydnings-, riffel 300 m og 50 m samt pistol 50 m og 25 m discipliner. En
skytte kan ikke inden for samme kalenderår skyde holdskydning i samme disciplin for
forskellige foreninger.
Discipliner hvor 1. juli er skæringdato: Alle pistol- og riffeldiscipliner 10 m og 15 m.
Hvis en skytte skifter forening eller ønsker at skyde en disciplin for en anden forening,
kan skytten stille op for den nye forening efter en karantæne på 3 måneder.
Hvis foreningsskiftet skyldes en fysisk flytning, kan skydeudvalget i DSkyU efter
ansøgning tillade opstilling for en ny forening uden karantæne. Ansøgningen skal
indsendes til skydeudvalgets formand, og tilladelsen er gældende fra den dato, der er
anført på skydeudvalgets skriftlige tilladelse.

§2 Danske Mesterskaber
Hvor intet andet er anført i nærværende reglement, er Danmarks Idrætsforbunds
regler gældende for vidt angår DIF medaljer. (DIF Lovregulativ VI). DIF medaljer
overrækkes kun i seniorklasser (fra 21 år og frem) og kun i de af DIF anerkendt
discipliner.
Der skal være mindst 5 deltagere i den individuel klasse og mindst 3 hold, før der kan
afholdes et DIF DM.
Oversigt over DIF mesterskaber fremgå af tillæg E.
For DSkyU øvrige skydediscipliner (ej DIF anerkendt) overrækkes DSkyU
mesterskabsmedaljer.
Oversigt over DSkyU mesterskaber fremgår af tillæg E.
Under DSkyU som specialforbund under DIF fastsættes at:
a. Alle danske statsborgere, som er medlem af en forening under DSkyU kan
blive individuel danske mester.
b. Ikke danske statsborgere som har opholdstilladelse i Danmark samt været
medlem og aktiv skydende i skytteforening mindst 2 år, kan blive individuel
dansk mester.
c. På hold kan der være én (1) udenlandsk statsborger. Denne skal have været
medlem og aktiv skydende i en skytteforening tilknyttet DSkyU i mindst 2 år –
samt have opholds- eller arbejdstilladelse i Danmark.
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§3 Holdsammensætning
I de danske skydediscipliner er holdstørrelsen tre (3) skytter, medmindre andet er
beskrevet i reglement for den specifikke skydedisciplin eller nærværende reglement.
Alle skytter på et hold skal skyde i samme klasse med mindre andet er beskrevet i det
specifikke reglement eller nærværende reglement.
Særlige regler for pistolskydning
 Et hold består af 3 skytter.
 I alle pistoldiscipliner kan senior hold frit sammensættes af senior 1-2 eller
3 skytter.
 Den enkelte skytte skyder i skydestilling som er gældende for individuel
skytte.
 En herrejunior skytte kan deltage på sit foreningshold for herre.
 En damejunior skytte kan deltage på sit foreningshold for damer.
 En senior herre/dame kan deltage på sit foreningshold for herre/damer,
skydestilling efter ISSF regler.
 En fripistol dame/damejunior – kan deltage på sit foreningshold for
herrer/herrejunior (nationale bestemmelser)
 Et hold skal minimum bestå af 2 skytter fra den aktuelle klasse.

Særlige regler for riffelskydning



I skydedisciplinen 15 m riffel åben klasse, tillades at anvende miksede hold
ligesom det tillades at et hold kan bestå af 4 personer.
I ungdomsrækkerne er miksede hold ligeledes tilladt.

§4 Danske Rekorder
Regler herfor er udarbejdet i eget reglement
Fremgår af tillæg D.

§5 Medaljefordeling
Ved Danske Mesterskaber overrækkes DIF medaljer i herre-og dameklasse i de af
DIF godkendte discipliner. Liste over hvilke klasser hvor der overrækkes DIF medaljer
fremgår af tillæg E.
For øvrige discipliner overrækkes DSkyU mesterskabsmedalje. Liste over hvilke
klasser hvor der overrækkes DIF medaljer fremgår af tillæg E.
Følgende er gældende:
 For flugtskydning tillades at DIF medaljer overrækkes i ”åben” klasse.
 DIF medaljer overrækkes efter princippet 3-5-8. (mindst 3 skytter til en
guldmedalje, 5 skytter til en sølvmedalje og 8 skytter til en bronzemedalje)
 DSkyU mesterskabsmedaljer overrækkes efter pågældende sektions egne
bestemmelser.
 Der skal være mindst 2 skytter fra 2 forskellige foreninger inden der kan
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oprettes en præmierække.
Der skal være mindst 2 hold fra 2 forskellige foreninger inden der kan oprettes
en præmierække på hold.
Evt. medaljer der er bestilte, men ikke kan overrækkes grundet manglende
skytter eller hold jf. ovenfor skal tilbageleveres til DSkyU administration.

§6 Danske nationale særregler for skydninger tilhørende ISSF regelsæt.
 ISSF 50 m Fripistol kan skydes af kvinder.
 ISSF 25 m Grovpistol (Center Fire) kan skydes af kvinder.
 ISSF 25 m Sportspistol kan skydes af herreklassen i en til formålet oprettet
national klasse. (national bestemmelse)
 Det tillades at senior 3 skytter må skyde med to hænder (tohåndsfatning) i
nationale skydninger.
 Silhuetpistol kan skydes med kaliber 22 short pistoler i særlig klasse, indtil
videre.
 Olympisk Trap, Dobbelt Trap og Automatik Trap må skydes med 28,0 g
stålhagl, der har en maksimal hagldiameter på 2,85 mm og en maksimal
hylsterlængde på 70 mm.
 Skeet må skydes med 24,0 g stålhagl, der har en maksimal hagldiameter på
2,5 mm og en maksimal hylsterlængde på 70 mm.

§7 Særlige regler for aldersklasser.
Fremgår af tillæg BG.

§8 Jury ved konkurrencer
Følgende er gældende for alle danske nationale åbne stævner der er rangliste
berettiget, samt DSkyU forbunds- og Danmarksmesterskaber.
Før en skydning/konkurrence startes, skal der være udpeget en jury (mindst 1 person
skal være uddannet som ISSF C-licens dommer), der afgør protester samt
godkender baneanlægget inden start.
Ved afholdelse af Danske Mesterskaber skal der altid være udpeget og offentliggjort
en jury bestående af 3 navngivne personer, der i fællesskab afgør protester samt
godkender stævnearrangementet/baner inden start.

§9 Protester
Protester skal indgives jf. pågældendes skydedisciplin reglement/regler herom.
Såfremt sådanne ikke findes, indleveres en skriftlig protest til juryen umiddelbart efter
skydningen er slut, og den protesterende skal forblive i området, så jury har mulighed
for at kontakte vedkommende, indtil jury har truffet sin afgørelse. Jury er forpligtet til
uden forsinkelse at behandle protesten og skal have truffet en afgørelse samme dag,
som protesten er indløbet.
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Protesttiden udløber 20 minutter efter resultaternes offentliggørelse.

§10 Kodeks for skytter ledere m.fl. under skydning
Deltagelse i DSkyU skydestævner m.m. skal være en positiv og tilfredsstillende
oplevelse for såvel deltagere som arrangører, hjælpere m.fl.
Derfor skal DSkyU regler for kodeks til en hver tid efterleves. Manglende forståelse
herfor indrapporteres til skydeudvalget. DSkyU Kodeks fremgår af DSkyU
hjemmeside under politikker.

§11 Alkoholpolitik
DSkyU udarbejdede alkoholpolitik skal følges, overtrædelse kan medføre
diskvalificering eller bortvisning/karantæne.
DSkyU alkoholpolitik fremgår af DSkyU hjemmeside under politikker.

§12 Revision
DSkyU Skydeudvalg er ansvarlig for revision af nærværende reglement og tillæg
hertil. Opdatering sker løbende i forbindelser med evt. ændringer og senest med
udgangen af aktuelt år.

§ 13 Gyldighed
Nærværende reglement er gældende og træder i kraft fra 8. februar 2017.
Erstatter reglement af 1. juli 2016.
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