DANSK SKYTTE UNION
Idrættens Hus – 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626
Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

REGLEMENT
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DANSKE MESTERSKABER
i
RIFFELSKYDNING
med
HISTORISKE VÅBEN

Udgave 2019 (første tryk, 1/2009)

E.1.0

BANER
Historisk riffelskydning skydes på udendørsbaner fra 50 m og indtil 300m
indrettet og godkendt hertil.

E.2.0

SÆSON
I henhold til Dansk Skytte Union (DSkyU) reglement for skydning §1.

E.3:0

VÅBEN OG AMMUNITION
1. Historiske Rifler angives i 2 grupper henholdsvis militærrifler og sportsrifler.
Gruppe: Militære rifler
Skal være være -enkeltskuds, -repetér, herunder rifler omdannet fra andet
lade system til repetér funktion, og anvendt i hær, politi og toldvæsen samt
andre uniformerede korps. Produktionsår skal være imellem 1886 og 1950
og i original udførelse.
Gruppe: Sportsrifler
Omfatter følgende 5 rifler: Otterup M/52, M/58, M/69, Svensk Mauser M63,
Norske Krag Jørgensen M67 i original udførelse.
2. For alle militære som sportsrifler er gældende, at riflen skal opfylde
”retningslinier for godkendelse i SKV-SYSTEMET under DGI SKYDNING,
DANSK SKYTTE UNION og DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND” samt at
riflen herudover skal opfylde følgende minimumskrav:
Pibe, sigtemidler, lås, bundstykke, aftræk, rem, og kolbe skal være af
oprindelig konstruktion.
3. Ammunition:
Riffel
50m

Kaliber
5,6 (.22LR.)

Specifikation
Long Rifle randtænding. Kun kugler af
bly eller lignede blødt materiale er
tilladt. Se i øvrigt skydebanens instruks
før skydning påbegyndes.

100/200/300m

Maximum 8 mm

Ammunition af enhver art, som kan
affyres uden fare for skytter,
banepersonale og tilskuere medfl. og
er tilladt at anvende i henhold til
skydebanens instruks.
Lysspor, panserbrydende og
brandstiftende ammunition er forbudt
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E.4.0

SKIVER
Der skydes på de af den Internationale Shooting Sport Federation (ISSF)
godkendte og 50m og 300m riffelskiver. Reduceret 300m skive til brug på
100m og 200m bane kan tillades.

E.5.0

SKYDEPROGRAM
Der er 15 minutters forberedelsestid forud for den til enhver tid angiven
skydetid. Det er skyttens pligt selv at kende skydetiderne.
1. Klassisk program -300/200/100/50 m
•
•
•
•

•

•

•

Skydningen er delt i præcisionskydning og temposkydning.
Antal skud: 18 gældende skud (13 skud præcision + 5 skud tempo)
Prøveskud: Frit antal indenfor skydetiden for præcision på 20 minutter.
Skydestilling: Liggende, stående, albuestøtte (hvor det er muligt),
knælende, siddende. I alle stillinger kan benyttes remstøtte, hvor de
normale befæstigelsespunkter på riflen skal benyttes.
Skydetid: 20 minutter til de første 13 præcisions skud (inkl. prøveskud)
45 sekunder til de sidste 5 skud tempo (efter 35 sekunder averteres:
”10 sekunder tilbage”.
Udgangsstilling = skydestilling. Riflen med 5 patroner i påsat magasin,
ladt og sikret/ 5 patroner i magasin brønd, ladt og sikret. Alternativt til
sikret, kan bundstykket stå åbent.
Klasse inddeling: Der skydes i henhold til riflernes skydbarhed i
klasserne: 1-2-3-4-5.

2. Optisk program (rifler med optik) (original eller replika) -300/200/100m
•

•

•
•
•
•

Skytten skyder først 13 skud + evt. prøveskud på max 20 minutter,
derefter skydes på kommando de resterende 5 temposkud. Skud
afgivet efter kommandoen ”STOP” fratrækkes slutresultatet på en for
skytten så ufordelagtig måde som muligt.
Skytten må IKKE under afviklingen af de sidste 5 skud tempo anvende
stopur. Eventuelle funktionsfejl afhjælpes af skytten selv indenfor
skydetiden
Ved eventuel pointlighed skydes temposerien om, - er der atter
pointlighed -, skydes temposerien nu på 35 sekunder, osv. indtil en
afgørelse er truffet.
Remmen skal være af tidstypisk konstruktion og materiale.
Der må anvendes støtte i form af sandsæk eller lignede.
Aftræksvægt: minimum 1500 gram.
I klasse 0 kan der anvendes ”Otteruprem”, (lægges som løkkerem),
skal dog være fastgjort på riflens forskæfte og kolbe.
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3. Åbent program -300/200/100m
•
•
•
•
•

Ubegrænset antal prøveskud indenfor skydetiden.
Gældende serier: 30 skud.
Skydetid: 45 minutter.
Valgfri skydestilling. Sandsæk eller andet blødt materiale må anvendes
som anlæg.
Remstøtte må anvendes.

4. Klassisk program 50m (kun kaliber .22LR)
•
•
•
•

Ubegrænset antal prøveskud indenfor skydetiden.
Gældende serier: 30 skud.
Skydetid: 60 minutter.
Valgfri skydestilling uden fast anlæg.

5. Tempo program 50m (kun kaliber .22LR)
•
•
•
•

Skydetid: frit antal prøveskud samt 20 præcisionsskud: 20 minutter,
gælder alle klasser - 10 skud per skive.
5 tempo skud: 65 sekunder. - gælder alle klasser. (efter 55 sekunder
orienteres skytten om, at der er 10 sekunder tilbage.
Ved pointlighed skydes temposerien om, dog med 10 sekunders kortere
skydetid.
Udgangsstilling: 1 patron i kammeret, åbentstående kammer,
skydestilling indtaget.

6. Sportsprogram 50m (kun kaliber .22LR)
•
•
•
•
E.6.0

Ubegrænset antal prøveskud indenfor skydetiden.
Gældende serier: 15 skud stående, 15 knælende eller hugsiddende og
15 skud liggende.
Skydetid 60 minutter.
Der må ikke anvendes anlæg eller remstøtte.

KLASSEINDDELING
Klasse .22LR
Alle rifler i klassen, skal være kaliber .22LR og betegnes salonriffel.
Klasseinddeling salonrifler.
a. Otterup Match (m. snelleaftræk) og tilsvarende rifler.
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b. Otterup /Carl Gustaf m. diopter, og tilsvarende rifler.
c. Kadet rifler i kaliber .22LR og rifler fra klasse 2-3-4 med kaliber .22LR.
indstik.
Klasse 1: Rifler med Diopter sigtemidler
Sportsrifler Otterup M/52, M/58, M/69, Svensk Mauser M63, Norske Krag
Jørgensen M67 og militærrifler med diopter sigtemidler, både originale og
eftermonterede, der må anvendes sportsrem (lykkerem) i denne klasse.
Klasse 2: Karabiner
Karabiner med en maksimumlængde på 104,99 cm.
Klasse 3: Korte rifler
Karabiner/rifler med en minimumslængde på 105 cm og en maksimumlængde
på 114, 99 cm.
Klasse 4: Lange rifler
Rifler med en minimumslængde på 115 cm, ingen maksimumslængde.
Klasse 5: Finskytte rifler
Finskytterifler med optik, original eller reproducerede.
E.7.0

SKYDESTILLING
Kan en skytte på grund af helbred ikke indtage én eller flere af de beskrevet
skydestillinger under punkt. E.5.0 nævnte skydeprogrammer, kan
skydelederen tillade pågældende skytte at afvikle skydningen i en anden
mulig stilling – dog uden at fast anlæg anvendes.

E.8.0

SIKKERHED
a. Der skal skydes efter Dansk Skytte Unions sikkerhedsbestemmelser for
skydning (SIKSKY) for så vidt angår, sikkerhed og banernes brug m.m.
Alt personel der skal fungere som skydeledere under historisk skydning
skal kunne bevise, at de er bemyndiget, har den fornødne kendskab til
de anvendte riflers konstruktion, funktion og særegne virkemåde, samt
har gennemført og bestået skytteorganisationernes skydelederkursus.
b. Magasiner der anvendes til rifler /karabiner må maksimalt kunne lades
med 10 patroner, uanset de fra oprindelsen er konstrueret til at kunne
indeholde flere end 10 patroner.

(Nærværende skydereglement revideres af Dansk Skytte Unions Aktivitetsudvalg)
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