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E.1.0

BANER
Historisk pistolskydning skydes på 25m afstand på godkendte skydebaner indrettet
hertil.

E.2.0

SÆSON
I henhold til reglement for skydning i DSkyU § 6.

E.3.0

VÅBEN OG AMMUNTION
Våben
Halvautomatiske pistoler og revolvere anvendt i hær, politi og toldvæsen samt andre
uniformerede korps, hvor det aktuelle våben har fremstillings år mellem 1886 og
1950 og fremtræder i original udførelse.
Ammunition
Pistol

25 m
grovpistol

Kaliber
7.0 mm – 9.0 mm
(.25”-.38”)
og

1.

Andre specifikationer

Af sikkerhedshensyn er high power ammunition af
typen ”Magnum” ikke tilladt.

0.45 ACP
25 m
pistol

5.6 mm (.22”)

Randtændings long rifle.

Alle projektiler, der anvendes skal være fremstillet af bly eller et tilsvarende blødt
materiale. Kappeklædte eller delkappe kan anvendes, hvor banen er godkendt hertil.
E.4.0

SKIVER
Der skydes på de af ISSF godkendte 25m præcisionsskiver.

E.5.0

SKYDEPROGRAM

Der er 15 minutters forberedelsestid forud for den til enhver tid angivne skydetid. Det er
atletens pligt selv at kende skydetiderne.
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1. Klassisk program – kaliber 0.25 – 0.38/9mm og 0.45 ACP
• 5 prøveskud indenfor skydetiden.
• Gældende serier: 15 skud.
• Skydetid: 30 minutter.

2. Duel - kaliber 0.25 – 0.38/9mm og 0.45 ACP

• Prøveskud:

Ingen

• Gældende serie:

36 skud

• Afvikling:

6 skud på 150 sekunder. Træfningen observeres.
6 skud på 150 sekunder. Markering
2 x 6 skud på duel. Markering
2 x 6 skud på 20 sekunder. Markering

• Håndfatning:

Fri

• Udgangsstilling:

våbnet hævet max. 45 grader

• Funktionsfejl:

afhjælpes af skytten selv indenfor skydetiden

• Klasseinddeling:

revolver og pistol.

Kikkert:

ej tilladt.

3. Klassisk program – kaliber 0.22
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• 5 prøveskud indenfor skydetiden.
• Gældende serier: 30 skud.
• Skydetid: 45 minutter.
4. Åben program – kaliber 0.22 / kaliber 0.25 – 0.38/9mm og 0.45 ACP

1. del. Præcision:
Prøveskud

5 skud. Skydetid 5 minutter.

Gældende serie:

15 skud. Skydetid 15 minutter.

2. del. Duel:

E.6.0

Prøveskud

5 skud. Skydetid 5 x 3 sekunder.

Gældende serie:

3 x 5 skud. Der skydes på duel anlæg med
skiven fremme 3 sekunder og væk i 7
sekunder.

KLASSEINDDELING
Klasse A Pistol:
Alle uændrede revolvere og tjenestepistoler (halvautomatiske pistoler), der fremtræder i
original udførelse.

a. Sigtemidlet skal enten være det oprindelige eller identisk, der ikke er justerbart.
b. Aftræksvægt på 1360 g eller derover, ikke justerbart aftræk.

Klasse B Revolver

Alle uændrede revolvere og tjenestepistoler (halvautomatiske pistoler), der fremtræder i
original udførelse.
a. Sigtemidlet skal enten være det oprindelige eller identisk, der ikke er justerbart.
b. Aftræksvægt på 1360 g eller derover, ikke justerbart aftræk.

E.7.0

SKYDESTILLING
Tillæg K til DSkyU reglement for skydning - 5

1 eller 2 håndsfatning j.f P-SEK’s klassificering. Se E.5.0. Kan en skytte på grund af
helbredsforhold ikke indtage én af disse stillinger, kan skydelederen tillade
vedkommende at afvikle skydningen i anden stilling.
E.8.0

SIKKERHED
Der skydes efter ISSF’s regler med hensyn til skytternes optræden, sikkerhed og
banerne. Se ISSF’s Generelle Tekniske Regler 6.2.

E.9.0

REGLER
Der er ikke tilladt at anvende:
Skydebriller, herunder almindelige briller med afblænding af det ene øje, øjeblænder,
skydehandsker eller stabiliserende og / eller støttende skydetøj.
Kikkert eller tilsvarende udstyr.
Det er tilladt at anvende
- alm. briller uden afblænding af nogen art.
- tidstypiske uniformer fra de forskellige landes almindelige hær, politi eller
toldvæsen, eller i uniformsdele derfra.
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E.1.0

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

E.2.0

SÆSON
I henhold til reglement for skydning i DSkyU § 6.0

E.3.0

VÅBEN OG AMMUNTION
Våbnet skal opfylde følgende minimumskrav:
1. pibe, sigtemidler, lås, bundstykke, aftræk, rem og kolbe skal være af oprindelig
konstruktion.
2. i funktion være enkeltskudsvåben, repetérvåben, herunder våben omdannet fra
andet ladesystem til repetérfunktion, og anvendt i hær, politi og toldvæsen samt
andre uniformerede korps.
3. modelår skal være imellem 1886 og 1950 og i original udførelse.
Se anførte godkendte typer under klasse inddeling i pkt. E.6.0. Dog undtaget er klasse
A våben, der er af nyere type.
Ammunition

E.4.0

Riffel

Kaliber

Specifikation

50m

5,6 mm (0.22)

Long Rifle randtænding. Kun kugler af bly eller
lignende blødt materiale er tilladt. Se i øvrigt
banens instruks.

100/200/300m

Maximum 8 mm

Ammunition af enhver art, som kan affyres
uden fare for skytter eller banepersonale og er
tilladt i henhold til banens instruks.
Lyssporprojektiler, panserbrydende og
brandstiftende ammunition er forbudt.

SKIVER
Der skydes på de af ISSF godkendte 50m og 300m riffelskiver. Reduceret 300m skive
til brug på 100m og 200m bane kan tillades.

E.5.0

SKYDEPROGRAM
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Der er 15 minutters forberedelsestid forud for den til enhver tid angivne skydetid. Det er
atletens pligt selv at kende skydetiderne.

1. Klassisk program - 300 / 200 / 100 / 50 m
•
•
•
•
•
•
•

Skydningen er delt i præcisionsskydning og temposkydning.
Antal skud: 18 gældende skud ( 13 skud præcision + 5 skud tempo )
Prøveskud: frit antal indenfor skydetiden for præcision på 20 min.
Skydestilling: liggende, stående m. albuestøtte (hvor det er muligt), knælende,
siddende. I alle stillinger kan benyttes remstøtte, hvor de normale befæstigelses
punkter på våbnet skal benyttes.
Skydetid: 20 min. til de første 13 præcisions skud ( incl. prøveskud ). 45 sek. til de
sidste 5 skud tempo (efter 35 sek. averteres: 10 sek. tilbage)
Udgangsstilling = skydestilling. Våbnet med 5 patroner i påsat magasin, ladt og sikret /
5 patroner i magasinbrønd, ladt og sikret. Alternativt til sikret, kan bundstykket stå
åbent.
Klasseinddeling: der skydes iht. våbnenes skydbarhed i kl.: A-B-C-D-E-F

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

•
•
•
•

Skytten skyder først 13 skud + evt. prøveskud på max. 20 min., 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. Evt. funktionsfejl
afhjælpes af skytten selv indenfor skydetiden.
Ved evt. pointlighed skydes temposerien om, er der atter pointlighed, skydes
temposerien på 35 sek, osv. osv.
Remmen skal være af tidstypisk konstruktion og materiale.
Aftræksvægt: min. 1500 gram
I klasse A kan der anvendes ”Otteruprem”, lægges som løkkerem, skal dog være
fastgjort på forskæfte og kolbe.

3. Åbent program - 300 / 200 / 100 m
•
•
•
•
•

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 - 50 m (kun kaliber 22 LR.)
•
•
•
•

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

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

Skydetid: frit antal prøveskud samt 20 præcisionsskud: 20 min. – gælder alle klasser. 10
skud pr skive.
• 5 temposkud: 65 sek. – gælder alle klasser. (efter 55 sek. orienteres skytten).
• Ved pointlighed skydes temposerien om, dog m. 10 sek. kortere skydetid.
• Udgangsstilling: 1 patron i kammeret, åbentstående kammer, skydestilling indtaget.
6. Sportsprogram 50 m (kun kaliber 22 LR)
•
•
•
•

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 A:
Historiske rifler fra 1880 til 1950, Otterup M 52, (1952) Otterup M 58 (1958) og Otterup M 69
(1969).

Alle våben i klasse A er kaliber 0.22 LR og betegnes salonvåben.

Klasseinddeling salonvåben:
a. Otterup Match (m. snelleaftræk) og tilsvarende våben.
b. Otterup / Carl Gustaf m. diopter, og tilsvarende våben.
c. Mauser 96 og 98, (1896 og 1898), Lee Enfield P 14 og P 17.

Klasse B:

Krag – Jørgensen M 92, (1892) Svensk Mauser M 96 og M 98 (1896 og 1898)

Klasse C:

Dansk gevær M 89, (1889) Enfield P 14, (1914) Enfield P 17, (1917) Dansk gevær M 17 / 53,
(1917 / 1953 indførsel året) Svensk gevær M 38, (1938) Dansk gevær M 50 (1938 fremstillet
og indført i DK 1950) ændret til repeter, Schmidt Rubin M 1889, Schmidt Rubin M 1911,
Enfield no 4 Mk 1, Mauser K 98 (1898) i alle kalibre og uanset fremstillings land, Mauser G 98
(1898) i alle kalibre, Springfield 1903, Mosin Nagant 7,62 x 54 R. (Fra 1930-1950)

Klasse D:

Schmidt Rubin K og G 11, (1911) Schmidt Rubin K og G 31, (1931) Springfield 1903, Lee
Enfield no 1 Mk III, (Fra 1908-1945) Dansk gevær M 89 (1889) i alle længder.
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Klasse E:
US Karabin M1 ændret til repeter med trækolbe. (Fra 1938-1950)
Klasse F:
Rifler med original eller replika optik. Alle ovennævnte våben i klasse A til og med
klasse E.
E.7.0

SKYDESTILLING
Se E.5.0. Kan en skytte på grund af helbredsforhold ikke indtage én af disse stillinger,
kan skydelederen tillade vedkommende at afvikle skydningen i anden stilling uden
fast anlæg.

E.8.0

SIKKERHED
Der skydes efter ISSF’s regler med hensyn til skytternes optræden, sikkerhed og
banernes brug. Se ISSF’s Generelle Tekniske Regler 6.2. Undtagelse er forhold
omkring brug af magasiner (lempelse).

E.9.0

REGLER
Der er ikke tilladt at anvende:
-særlige skydebriller, herunder almindelige briller med afblænding af det ene øje,
øjeblænder, skydehandsker eller stabiliserende og / eller støttende skydetøj.
Det er tilladt at anvende:
- alm. brille uden afblænding af nogen art.
- tidstypiske uniformer fra de forskellige landes almindelige hær, politi eller
toldvæsen, eller i uniformsdele derfra.
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