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DANSKE MESTERSKABER
med
HISTORISKE TJENSTE PISTOLER/REVOLVERE

Udgave 2019 (første tryk 1/2009)

E.1.0

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

E.2.0

SÆSON
I henhold til DSkyU reglement for skydning §1.

E.3.0

VÅBEN OG AMMUNITION
1. Halvautomatiske pistoler samt revolvere anvendt i hæren, politiet,
toldvæsnet, og andre uniformerede korps, hvor pistolens/revolverens
aktuelle fremstillings år (produktionsår) er mellem 1896 og 1950.
Pistol/revolver skal fremtræde i original udførelse og skal opfylde
”retningslinier for godkendelse i SKV-SYSTEMET under DGI SKYDNING,
DANSK SKYTTE UNION og DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND” samt at
pistol/revolver og ”ejer” skal være i besiddelse af gyldig SKV på
pistolen/revolveren.
2. Ammunition
Pistol/revolver
25 m
Grovpistol

Kaliber
7.0 mm- 9.0 mm
(025” - .38”)
11.43 x 23 mm (0.45
ACP)
5.6 mm (0.22LR)

Andre specifikationer
Af sikkerhedshensyn er
high power ammunition
af typen ”magnum” ikke
tilladt.
25 m pistol
Kun randtænding long
rifle må anvendes.
Alle projektiler, der anvendes skal være fremstillet af bly eller et tilsvarende
blødt materiale. Kappeklædt eller delkappe kan anvendes, hvor banen er
godkendt hertil.
E.4.0

SKIVER
Der skydes på de af DSkyU godkendte 25 m præcisions- og duel skiver. (p.t
ISSF-skiven).

E.5.0

SKYDEPROGRAM
Der er 15 minutter forberedelsestid forud for den til enhver tid angivne
skydetid. Det er skyttens pligt selv at kende de aktuelle skydetider.
1. Klassisk program: Kaliber 0.25 – 0.38/9 mm samt 0.45ACP.
Prøveskud
Gældende serie

Indenfor skydetiden
15 skud

Tillæg N-Pistol til DSkyU reglement for skydning - 2

Skydetid
Håndfatning
Klasseinddeling
Kikkert

30 minutter
Fri
Revolver og pistol
Ej tilladt

2. Duel-/hurtigprogram: Kaliber 0.25 – 0.38/9 mm samt 0.45ACP.
Prøveskud
Gældende serie
Afvikling

Håndfatning
Udgangsstilling
Klasseinddeling:
Kikkert

Ingen
36 skud
5 skud på 150 sekunder -træfning observeres.
5 skud på 150 sekunder -markering.
2x5 skud på duel – markering.
2x 5 skud på 20 sekunder – markering.
Fri
Afhjælpes af skytten selv indenfor skydetiden
Revolver og pistol
Ej tilladt

3. Klassisk program: Kaliber 0.22LR.
Prøveskud
Gældende serie
Skydetid
Håndfatning
Klasseinddeling
Kikkert

5 skud indenfor skydetiden
30 skud
45 minutter
Fri
Revolver og pistol
Ej tilladt

4. Åbent program: Kaliber 0.22LR/ kaliber 0.25-0.38/9mm samt 0.45ACP.
1 del præcision
Prøveskud.
Gældende serie.
2. del duel
Prøveskud.
Gældende serie.

E.6.0.

5 skud, skydetid 5 minutter.
3x5 skud, skydetid 15 minutter.

5 skud. Skydetid 5x3 sekunder
3x 5 skud. Der skydes på duel anlæg med skiven
fremme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.

KLASSEINDDELING
Klasse A Pistol:
Alle uændrede tjenestepistol (halvautomatiske) der fremtræder i original
udførelse.
•

Sigtemidler skal enten være de oprindelige eller identiske der ikke er
justerbare.
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•

Aftræksvægt på 1360 gram eller derover (ikke justerbart aftræk).

Klasse B Revolver
Alle uændrede tjenesterevolvere der fremtræder i original udførelse.
•
•

Sigtemidlet skal være enten det oprindelige eller identisk, der ikke er
justerbart.
Aftræksvægt på 1360 gram eller derover (ikke justerbart aftræk).

E.7.0

SKYDESTILLING
Fritstående med 1 eller 2 håndsfatning jf. skydeprogrammet (se E.5.0.) Kan
en skytte på grund af helbredsforbehold ikke indtage en af disse stillinger, kan
skydelederen tillade vedkommende at afvikle skydningen i en anden stilling.
Dog uden at fast støtte anvendes.

E.8.0.

SIKKERHED
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 hertil, har den fornødne kendskab til de
anvendte pistoler/revolvers med tilhørende ammunition konstruktion, funktion
og særegne virkemåde, samt har gennemført og bestået skytte
organisationernes skydelederkursus.

E9.0

REGLER
Det er ikke tilladt at anvende:
•

•

Specielle 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.
Det anbefalede at der bruges sikkerhedsbriller.

(Nærværende skydereglement revideres af Dansk Skytte Unions Aktivitetsudvalg)
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