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1. Generelt: Skydning som idræt/sport under Dansk Skytte Union omfatter:
Internationale skydesport organisationer, hvor Dansk Skytte Union (DSkyU) er fuldgyldigt
medlem af, samt disses skydediscipliner og skydeprogrammer.
Specielle danske skydediscipliner (national) hvori der afholdes officielle Danmarks Idræts
Forbunds Danmarksmesterskaber eller DSkyU Danmarksmesterskaber.
Forsøgs/testdiscipliner med henblik på at senere godkendelse, hvor DSkyU bestyrelse kan
forhånds godkende skydeprogrammer, som overordnet opfylder:
a) at der skydes fra standplads,
b) at der skydes mod faste/evt. bevægelige skivearrangementer,
c) at der foreligger et skydereglement og,
d) at skydningerne afvikles under de fastsatte sikkerhedsregler og evt. særligt fastsatte
regler for våbenbetjening, ammunition, samt overholder politiets
skydebaneinstrukser m.v.
Bemærk: Åbne konkurrencer er tilladt for godkendte forsøgs-/testdiscipliner.
Som træningsskydninger, hvortil der ikke er udarbejdet et fast reglement, anses skydninger
der opfylder:
a) at der skydes fra fast standplads,
b) at der skydes mod faste skivearrangementer/bevægelige mål
c) at skydningerne afvikles under de generelle sikkerhedsregler, skydebane
godkendelser og evt. af politiet fastsatte regler for våbenbetjening m.v.
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2. Godkendelse af nye skydediscipliner:

DSkyU bestyrelse kan godkende og tilføje nye skydediscipliner til DSkyU liste over
anerkendte skydediscipliner hvortil der til anvendt skydevåben kan gives SKV
påtegning, når følgende punkter er opfyldt, således følger:
a. Skydedisciplinen ikke er i modstrid med DSkyU formålsparagraf (vedtægtens §2).
b. Skydedisciplinen indgår som anerkendt skydedisciplin i en verdensorganisation der
dyrker skydning som sport som f.eks.: International Shooting Sport Federation (ISSF)
eller tilsvarende eller kan optages under DSkyU som en national skydedisciplin.
c. Minimum 5 skytteforeninger medlem af DSkyU eller et forbund under DSkyU i mindst to
landsdele, kan bekræfte at skydningen ønskes praktiseret i foreningerne. Samt at der
som minimum afholdes årlige Danske Mesterskaber i disciplinen.
d. Der er udarbejdet et regelsæt/skydereglement for skydedisciplinen.
e. Skydedisciplinen overtræder ikke dansk lovgivning med hensyn til generel sikkerhed,
våbensikkerhed, våben og ammunitions typer.
f. At DSkyU Aktivitetsudvalg og udvalgets disciplinsektioner skydedisciplinen vedrører,
har afprøvet og vurderet skydedisciplinen, herunder evt. justeret disciplinens regelsæt
til danske forhold og lovgivning samt indstillet den til DSkyU bestyrelse for
godkendelse.
g. Skydedisciplinen har været gennemført på tilfredsstillende vis som forsøgs-/testdisciplin
i 1 år. (fuld sæson), endelige periode fastsættes af DSkyU bestyrelse.
h. Skydedisciplinen skal endelig godkendes af DSkyU Unionsstyrelse og optages på
DSkyU list over anerkendte skydediscipliner inden alm. ibrugtagen.
DSkyU bestyrelse kan ligeledes trække en tilladelse tilbage, hvis grundlaget for
skydedisciplinen ændres eller ej vurderes tilstede eller at skydedisciplinen er i modstrid
med DSkyU formål, lovgivning, eller på anmodning fra danske myndigheder.
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3. Procedure for ansøgning om optagelse af nye skydeprogrammer:
a. Hvis nye skydediscipliner ønskes optaget/godkendt til brug under DSkyU
forbund/foreninger, fremsender ansøger udkast til procedure og reglement til DSkyU
aktivitetsudvalg sammen med en ansøgning og begrundelse, omhandlende formål og
behov.
Aktivitetsudvalget behandler ansøgningen og indstiller herefter til DSkyU bestyrelse om
at iværksætte test/forsøgsperiode (normalt 1 år se ovenfor.) I test perioden observeres
skydedisciplinen løbende af den sektion under aktivitetsudvalget skydedisciplinen
vedrører.
Efter test periodens udløb indstiller aktivitetsudvalget skydedisciplinen samt resultatet
af testperioden til afgørelse i DSkyU bestyrelse.
(OBS! Skydeprogrammet er først endelig godkendt som officielt program når
forsøgsskydningen er forløbet tilfredsstillende og godkendt af Unionstyrelsen samt
optaget på DSkyU lister over anerkendte skydediscipliner.)
b. Der kan generelt ikke ansøges om SKV påtegning til skydevåben - der skal anvendes
til forsøgs-/test- og træningsskydninger i den pålagte forsøgsperiode.
Hvis nødvendigheden for at kunne teste et skydeprogram nødvendiggør særlig våben
og ammunition, skal fremsendes særskilt ansøgning herom til DSkyU bestyrelse.
En eventuel af DSkyU given SKV påtegning til et skydevåben vil blive annulleret med
øjeblikkelig virkning såfremt skydedisciplinen ikke kan godkendes efter testperioden.
Godkendt af DSkyU bestyrelse.
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