RETNINGSLINJER FOR GODKENDELSE AF VÅBEN I SKV-SYSTEMET UNDER
DGI SKYDNING, DANSK SKYTTE UNION OG DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND
Version 01-07-2019

REGLER FOR RIFLER

Enhver fabriksfremstillet riffel eller ”custom” riffel bygget af bøssemager, der opfylder dansk våbenlov samt opfylder
reglerne for anvendelse i én af de tre organisationer Dansk Skytte Union, DGI Skydning eller Dansk
Firmaidrætsforbunds godkendte skydediscipliner/-programmer, kan godkendes i SKV. Dog skal nedenstående
kriterier desuden være opfyldt for den enkelte riffel og tilbehør til denne:
1. Kun rifler der som lade- og genladningsprocedure opereres med repeterfunktion vil blive godkendt.
Sortkrudtgeværer og -rifler er undtaget herfor.
2. Alle sigtemidler er tilladt, såfremt disse overholder specifikationer fastsat i organisationernes gældende
skydeprogrammer.
3. Folde-/ teleskopskæfte tillades, såfremt disse skæfter under ingen omstændigheder kan afmonteres uden
brug af værktøj. Samtidig fastsættes, at riflen ikke må kunne gøres kortere end 60 cm (dokumentation herfor
skal medsendes SKV blanketten).
4. Gevind for enden af riflens pibe, der muliggør montering af andet udstyr, må alene anvendes til montage af
mundingsbremse og flammeskjulere samt evt. lyddæmper under iagttagelse af skydedisciplinens reglement
og regelsæt.
5. Riflen må ikke visuelt ligne en fuldautomatisk riffel (militærriffel). Såfremt riflen kan henføres til kategorien
”stormgevær”, vil den ikke blive godkendt, uanset hvilken lade mekanisme/funktion riflen oprindeligt er
produceret med. Som eksempler kan nævnes, at våbenplatforme som STG44, AK47, AR15 og FN FAL ikke vil
blive godkendt. Dog kan visse Bolt Action rifler med rails montage godkendes efter en konkret vurdering i
hvert enkelt tilfælde (særskilt ansøgning).
Se også nedenfor side 4,
• regler for rifler, ad pkt. 5, for eksempler på billeder af ”stormgeværer”.
• tekst definition på en Bolt Action riffel.
6. Hvis riflen findes i en fuldautomatisk og eller i en halvautomatisk version ud over en fabriksfremstillet
repeter version, kan riflen ikke godkendes.
7. Den samlede længde af riflen skal overholde de specifikationer, der er gældende for det skydeprogram, som
riflen skal anvendes til. Sortkrudtgeværer og -rifler er undtaget herfor.
8. Rifler med piber, der kan anvende ammunition i kalibre til og med 8,6 mm (.338), kan godkendes.
Sortkrudtgeværer og -rifler er undtaget herfor.
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9. Rifler (leveraction) der anvender røgsvag pistolammunition og er kamret til disse kan tillades til brug af
godkendte pistolkalibre. Se ”Regler for pistoler” pkt. 4 nedenfor.
10. Ombyggede rifler fra fuldautomatisk funktion til repeter-funktion vil ikke blive tilladt i organisationerne.
11. Ombyggede rifler fra halv-automatik til repeterrifler kan tillades, såfremt der sammen med SKV-blanketten
vedlægges en godkendt bøssemagererklæring vedlagt billedmateriale af det aktuelle geværs ombygning.
12. Gældende for riffelmagasiner:
a.

Kun magasiner der kan indeholde op til 10 patroner er tilladt.
”Personer, der har en våbentilladelse til særligt farlige våben eller våbenpåtegning hertil på
medlemsbeviset til en skytteforening, må ikke erhverve, besidde, bære eller anvende aftagelige
magasiner, som kan indeholde over 10 patroner, og som er egnet til at sætte på halvautomatiske
skydevåben med centraltænding eller skydevåben med repetérmekanisme. Samme regler er gældende
for de våben, der måtte have fast magasin.”

b.

Der er følgende undtagelse for ovenstående ”10 patroner-regel” således:
1) Personer, der den 13. juni 2017 havde våbentilladelse til særligt farligt skydevåben eller
våbenpåtegning på medlemsbeviset, må fortsat erhverve nye magasiner med høj kapacitet. Dvs.
magasiner der kan indeholde mere end 10 patroner.
2) Ovennævnte gælder ikke for de personer, hvis våbentilladelse eller våbenpåtegning på
medlemsbeviset er udstedt i perioden 13. juni 2017 til 14. september 2018 – de må nøjes med de
magasiner, de allerede har erhvervet.
For alle undtagelser gælder dog, at ovenstående privileger bortfalder, når nugældende tilladelser eller
våbenpåtegninger udløber.

REGLER FOR PISTOLER/REVOLVERE

Enhver fabriksfremstillet pistol/revolver eller ”custom” pistol/revolver bygget af bøssemager, der opfylder dansk
våbenlov samt opfylder reglerne for anvendelse i én af de tre organisationer Dansk Skytte Union, DGI Skydning eller
Dansk Firmaidrætsforbunds godkendte skydediscipliner/-programmer, kan godkendes i SKV. Dog skal nedenstående
kriterier desuden være opfyldt for den enkelte pistol/revolver og tilbehør til denne:
1. P.t. findes ikke noget behov for at udarbejde specifikke retningslinjer for typen af pistoler/revolvere – emnet
tages op hvis situationen tilsiger dette.
2. Gældende for pistolmagasiner:
a.

Kun lige og stive magasiner der kan indeholde op til maksimalt 20 patroner er tilladt.
”Personer, der har en våbentilladelse til særligt farlige våben eller våbenpåtegning hertil på
medlemsbeviset til en skytteforening, må ikke erhverve, besidde, bære eller anvende aftagelige
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magasiner, som kan indeholde over 20 patroner, og som er egnet til at sætte på halvautomatiske
skydevåben med centraltænding eller skydevåben med repetérmekanisme.”
”Samme regler er gældende for de våben, der måtte have fast magasin.”
b. Der er følgende undtagelse for ovenstående ”20 patroner-regel” således:
1.

Personer, der den 13. juni 2017 havde våbentilladelse til særligt farligt skydevåben eller
våbenpåtegning på medlemsbeviset, må fortsat erhverve nye magasiner med høj kapacitet. Dvs.
magasiner der kan indeholde mere end 20 patroner.

2.

Ovennævnte gælder ikke for de personer, hvis våbentilladelse eller våbenpåtegning på
medlemsbeviset er udstedt i perioden 13. juni 2017 til 14. september 2018. De må nøjes med de
magasiner, de allerede har erhvervet.

For alle undtagelser gælder, at ovenstående privileger bortfalder, når nugældende tilladelser eller
våbenpåtegninger udløber.
For ovenstående præciseres også, at et højt kapacitetsmagasin, der er anskaffet under ovenstående
nævnte undtagelser, højest må være 17 cm langt.
c. Flexible-, teleskop-, og tromlemagasiner m.m. der ikke opfylder pkt. a. og pkt. b. er ikke tilladt.
Se side 5 nedenfor (”Regler for Pistoler og revolvere”, Ad pkt. 2 – Pistolmagasiner) for eksempler herpå.
3. Ekstra udstyr til pistoler som f.eks. riffellignende skæfte, der når monteret kan sidestille pistolen med et
kortholds gevær med kort pibe og dermed fungere som et ”halv/hel automatisk riffellignende” skydevåben,
er ikke tilladt. Såfremt montage konstateres, vil våbenpåtegning blive inddraget af SKV.
Sortkrudt forladepistoler og forladerevolvere er undtaget herfor.
Se side 5 nedenfor (”Regler for pistoler og revolvere”, Ad pkt. 3 – Ekstraudstyr) for eksempler herpå.
4. Det tillades under Dansk Skytte Union, DGI Skydning, Dansk Firmaidrætsforbund at anvende pistoler/
revolvere med kaliber 0.22 LR (5,6mm), kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30”-.38”) samt kaliber 0.40 S&W, 0.44
Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP. Sortkrudt forladepistoler/forladerevolvere er undtaget herfor.
5. Pistolen /revolveren skal anskaffes via SKV, og der skal foreligge et af organisationernes godkendte
skydeprogrammer, som skydevåbnet skal anvendes til.
6. Pistoler med monteret lyddæmpere er forbudt.

REGLER FOR HAGLVÅBEN

Haglvåben skal følge pt. gældende våbenlovgivning og må maksimalt kunne lades med 2 patroner, uanset hvilken
skydedisciplin våbnet påtænkes anvendt til.
Godkendt af: Dansk Skytte Unions unionsstyrelse, DGI Skydnings landsudvalg samt Dansk Firmaidrætsforbund
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BILLEDEEKSEMPLER SOM FORKLARING TIL SKV-RETNINGSLINJERNE OVENFOR
REGLER FOR RIFLER OG GEVÆRER
Ad pkt. 5 – Riflen må ikke visuelt ligne en fuldautomatisk riffel (stormgevær)

Ikke accepteret og er typetegnet som stormgeværer, bygget og konstrueret decideret til krigsopgaver:
Eks. på stormgeværer fra 1944 til nutiden, der findes mange flere typer og modeller:

Definition på Bolt Action riffel

”Bolt Action” er en beskrivelse af en riffels virkemåde, hvor patronens ind- og udføring af riflens kammer fungerer
ved at en ”bolt” (bundstykket) påvirkes via et manuelt betjent håndgreb.
Indføring: Når håndgrebet ”bolten” manuelt skubbes frem, vil en patron blive ført ind i riflens kammer, og slutteligt
vil bundstykket blive lukket helt tæt, når ”bolten” låses i låsestolens udfræsninger.
Udføring: Når håndgrebet påvirkes (normalt ved et løft opad), vil ”bolten” blive løftet fri af riflens låsestols
udfræsninger, og når ”bolten” manuelt trækkes tilbage, vil det brugte patronhylster blive trukket med tilbage og
udkastet fra riflen.
Afhængig af systemets virkemåde vil riflens slagstift blive spændt enten ved åbning eller lukning af bolten.
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REGLER FOR PISTOLER OG REVOLVERE
Ad pkt. 2 – Pistolmagasiner

Accepteret: Magasiner der er lige og stive:

Ikke accepteret: Meget lange magasiner, tromlemagasiner m.m.

Ad pkt. 3 – Ekstraudstyr på pistoler
Ikke accepteret:

Clock Conversion Kit "Tactical Kolpe"
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