SKYTTEBOG
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åbne stævner og
Firmaidræt Open
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Vejledning for banekommandører ved Firmaidræt Open for 15 m pistol.
Generelle bestemmelser for Pistol 50 m.
Tilladt størrelse for aflang hul i skive.
Vejledning for banekommandører ved Firmaidræt Open for 50 m pistol.
Vejledende regler for 15 m Fripistol.
Princip skitse for måling af aftræksvægt.

Kap. 1. Våben, våbenlov, våbenopbevaring, m.v.
A. Generelt
En række regler regulerer tilladelse til at have våben samt opbevaring og brug af disse. De vigtigste regler findes i våbenloven (VL) og
bekendtgørelser (BE) og cirkulærer (VC) udstedt af Justitsministeriet (JM) i med-før af denne lov. Ved siden heraf gælder de
sikkerhedsbestemmelser som er fastsat af DGI eller som følger af skydebaners og terræners godkendelse. Der henvises i øvrigt til
www.dgi.dk/skydning/
Siden 1988 har våbenloven givet mulighed for, at våben registreres i et register oprettet af de 3 skytteorganisationer - Dansk Skytte
Union, Dansk Firmaidrætsforbund og DGI - betegnet »Skytteforeningernes Våbenregistrering«, forkortet SKV. I SKV kan registreres de
våben som anvendes til aktivitet godkendt af de 3 skytteorganisationer. Det er politiet som afgør, om en person kan godkendes til at
have våben. Alle personer, der har våben, registreres i politiets våbenregister (PV). Hvilke våben skytteforeningerne og
skytteforeningsmedlemmer har, registreres i SKV. Registreringen sker mod et gebyr ved hver registrering (ny påtegning, flerbruger,
foreningsskift og fornyelse). Våbentilladelser udstedt af SKV betegnes “Våbenpåtegning”. En våbenpåtegning har en gyldighedsperiode
på 5 år, dog er våbenpåtegninger, der er udstedt i perioden fra den 5. april 1995 til og med den 9. februar 2000 tidsubestemte. Hvis en
skytte ikke længere opfylder betingelserne for våbenpåtegning tilbagekaldes tilladelsen (VL § 2f).

B. Skytteforeningernes Våbenregistrering, SKV
1. Foreningens medvirken
Skytteforeningen og skytteforeningens bestyrelse skal godkendes af et af de to administrative centre hos Politiet, henholdsvis ACV og
ACØ til at kunne udstede våbenpåtegning (SKV1 godkendt).
Ved enhver ændring i sammensætningen af foreningens bestyrelse skal politiets godkendelse indhentes på ny (BE § 5. stk. 3).
Foreningen vil én gang årligt eller efter behov få tilsendt en fortegnelse over hvilke våben, der er registreret.
Foreningen skal én gang om året kontrollere, at skytteforeningens våben, inklusive de private våben, er i overensstemmelse med de
våben, der er registreret i SKV.
2. Privatejede våben
Privatejede våben (medlemsvåben), der er omfattet af DGI’s skyde-programmer og øvrige, godkendte aktiviteter, kan registreres i SKV.
3. Betingelserne for at kunne erhverve våben
a. Lang- og kortdistancerifler
• at medlemmet skal være fyldt 18 år, og
• er medlemmet mellem 16 og 18 år, skal forældremyndighedens indehavere skriftligt give samtykke til en våbenpåtegning og på-tage
sig at sørge for våbnets opbevaring.
b. Pistoler/revolver.
• at medlemmet er fyldt 20 år, og
• at vedkommende har været aktivt skydende medlem af en skytteforening i mindst 2 år. Dette er opfyldt ved, at skytten mindst 6 gange
om året har været foreningsaktiv med hovedvægten på aktiv skydning.
For fortsat at kunne besidde en pistol/revolver, skal ejeren være aktivt skydende medlem. Dette betyder at skytten mindst 4 gange om
året skal være foreningsaktiv og fortrinsvis ved skydning (VC § 20).
For at kunne opnå tilladelse til grov pistol/revolver skal skytten yderligere have min. ½ års erfaring i tilsvarende våben. VC § 20, stk. 6.
Ved ansøgning skal der vedlægges et oplysningsskema der videresendes til politiet fra SKV.
Bortkomst af våben og våbendele skal straks anmeldes til politi og skytteforening. Når skytten har modtaget en anmeldelseskvittering
fra politiet skal SKV have en kopi, så våbnet kan blive slettet i SKV.
4. Våbenlegitimation (våbenpåtegning) for privatejede våben
En våbenlegitimation, dvs. en våbenpåtegning, ansøges på en SKV2 blanket efter følgende regler:
• Ansøgeren udfylder en blanket. Rubrikken “udfyldes af foreningen”, skal udfyldes og underskrives af foreningens formand.
• Foreningen sender ansøgningen til SKV, der giver ansøgningen en påtegning om, at det våben, der er ansøgt om, er godkendt til
DGI’s skydeprogrammer. Ansøgningen sendes derefter til et af de to administrative centre hos Politiet.
Politiet undersøger, om ansøgeren må få en våbenpåtegning. Kaliber større end.357, 9 mm og 38 skal også behandles hos JM.
Resultatet heraf sendes til SKV, som udsteder et våbenlegitimationskort, der fremsendes til foreningens formand sammen med
foreningens eksemplar af blanketten og girokort til indbetaling af registreringsgebyret.
Specielle krav for anskaffelse af pistoler/revolvere:
Kaliber.22 (og 4,5 mm CO2): Ønsker skytten mere end to våben i denne gruppe, skal SKV2-an-søgningen vedlægges et
oplysningsskema.
Kaliber 32:
Ønsker man at anskaffe sig en kaliber 32, skal der vedlægges et oplysningsskema, såfremt man i forvejen har to eller flere våben i
gruppen af kaliber 32 eller derover.
Kaliber større end 32:
Ansøgning om pistoler/revolver større end kaliber 32 skal altid vedlægges et oplysningsskema.
Oplysningsskemaet kan hentes på www.dgi.dk/skydning/
Vilkårene for våbenlegitimationen er påtrykt denne, og skal være ihændehaveren bekendt.
Våbenlegitimationen giver kun adgang til at benytte våbnet til aktivitet, som er godkendt af DGI, DSU og DFIF, som er med i SKV.
5. Foreningsejede våben
En forening søger om godkendelse til foreningsejede våben på en SKV4 blanket. Der udstedes ikke en våbenlegitimation til foreningsejede våben. Det godkendte eksemplar af SKV4 blanketten, der sendes til foreningen, sammen med en våbenliste og en faktura med
SKV-gebyr, er dokumentation for registreringen.
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6. Udlån af våben
Forenings- eller privatregistrerede våben kan udlånes til skytter såfremt denne enten har et våbenlegitimationskort eller er SKV3
godkendt til transport af den pågældende våbentype. Kun SKV3 godkendte personer i foreningen, har adgang til foreningens våben
opbevaringssteder, en SKV1 godkendelse giver ”kun” lov til, at være bestyrelse i foreningen.
7. Skrotning af våben
Ønsker en skytte at lade sit våben »skrotte« kan dette ske ved aflevering til politiet (husk at få kvittering, der sendes til SKV - evt. en
kopi), hvorefter våbnet udgår af våbenregistret.
8. Salg af våben
Når et våben sælges, er det sælgers ansvar, at våbnet afmeldes eller om registreres i SKV. Ved om registrering i SKV skal sælger sikre
sig, at køber indsender SKV2-ansøgning. Ved salg til eks. våbenhandler, skal skytten sikre sig, at SKV modtager kopi af kvitteringen.
Foreningsformanden modtager et slettebrev fra SKV, når en om registrering eller sletning er sket.

C. Transporttilladelse
For lovligt at kunne transportere andre våben end ens egne våben, til brug ved skydekonkurrencer og øvelsesskydninger, skal den, der
transporterer våbnene, være forsynet med en transporttilladelse udstedt af et bestyrelsesmedlem i skytteforeningen.
Det er en betingelse for at få udstedt en transporttilladelse, at den pågældende er godkendt hertil, enten ved at blive SKV3-godkendt
eller ved at have en våbenpåtegning til eget/egne våben. Kopi af SKV3 godkendelse skal medbringes sammen med transporttilladelsen.
Transporttilladelsen udstedes på en særlig blanket. Den skal angive udstedelsesdato, formål og udløbsdato. Transporttilladelsen kan
kun udstedes til et bestemt stævne, kursus etc. fra dagen før til dagen efter stævnet og kun til personer, der er fyldt 16 år. For pistoler er
aldersgrænsen 18 år.
Et bestyrelsesmedlem kan kun give transporttilladelse til et medlem af sin egen forening.
Transporttilladelsen kan gælde våben tilhørende (VB § 12):
a. Foreningen
b. Et af foreningens medlemmer
c. En anden forening under samme hovedorganisation
d. Et andet medlem under samme hovedorganisation
Under transport af våben, skal der gemmes en genpart af transport-tilladelsen i foreningen.

D. Våbenopbevaring
1. Privat opbevaring
Våben og ammunition skal opbevares i våbenskab i klassifikationen EN 1143-1 grade 0 eller bedre. (VB § 22).
En skytte må max. opbevare 1.000 langdistance- og 5.000 kortdistancepatroner uden særlig tilladelse. Skal ske i godkendt EN 1143-1
grade 0 skab (VC § 41).
I våbenskabet må opbevares våben tilhørende husstanden. (VB § 22, stk. 9).
2. Opbevaring hos skytteforening
Opbevaringskravene afhænger af det antal våben der opbevares i alt. Hvis flere foreninger opbevarer våben inden for samme område
(skydebane/skydehus m.v.) vil det normalt være det samlede antal våben, der er afgørende. Opbevarer foreningen privatejede våben,
skal disse også tælles med. Reglerne gælder ikke for luftvåben, og de skal altså ikke tælles med. Se nærmere på www.dgi.dk/skydning/
under menupunktet SKV våbenregistrering.
a. Flere end 25 våben i alt eller flere end 10 pistoler/revolver – (BE § 22)
Opbevares flere end 25 våben, eller flere end 10 pistoler/revolver gælder følgende krav:
• Våbnene opbevares i et støbt boksrum med ståldør, eller i et godkendt sikkerhedsskab i mindst klasse EN 1143-1 grade -1.
• Der skal installeres automatisk alarmanlæg tilsluttet døgn-bemandet vagtcentral – godkendt af Rigspolitiet.
b. Færre våben
Opbevares højst 25 våben i alt og højst 10 pistoler/revolver gælder følgende krav:
• Våbnene opbevares i et godkendt sikkerhedsskab i mindst klasse EN 1143-1 grade 0.
• Ammunition skal opbevares i våbenskabe sammen med våbnene.
Politiet skal ALTID godkende en forenings våbenopbevarings-forhold.
Er der en konkret begrundelse for at stille yderligere krav, kan politiet skærpe ovennævnte krav.
10. Dispensationer
Dispensation fra skydestillingen.
En skytte der ikke kan indtage en foreskreven skydestilling, kan ansøge Idræt & motions afdeling om tilladelse til at udføre skydningen i
en anden stilling. Ansøgningen indsendes gennem lokalforeningen med dennes påtegning, gerne vedlagt sygejournaler eller lignende.
Lokalforeningen kan forlange lægeerklæring ved tvivlsspørgsmål. Blanket til ansøgning findes på www.firmaidraet.dk/idraet-og-motion
under regler og bestemmelser. Ved tildelingen af dispensation, udstedes der bevis herfor. Beviset skal forevises ved stævner på
forlangende.
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Kap. 4 Konkurrencebestemmelser for bane-skydning, riffel
Nedenstående er beslutningsgruppe I (Aktivitetsmøde)

1. Våben
a. Almindelige bestemmelser for lang- kortdistance og luftrifler
Kun Våben der opfylder DGI Skydnings normer for standardvåben må anvendes. Standardnormen er:
A
B
C

D
E
F
G
H
I
1
2
3

Max. længde af forreste sigtemiddel/kornfods-tunnel.
Max. diameter på forreste sigtemiddel/kormfos-tinnel
Maks. afstand fra løbets centerlinie til
centerlinie af forreste sigtemiddel
/korn-fodstunnel. (undtager er de
skytter som er højreskytter, men anvender det venstre øje som sigteøje
Max. dybde af forskæfte, inklusiv
evt. håndstøtte.
Max. laveste punkt af skæft med
bagkappe indstilleu i laveste position
Max. dubde af kurven på kolbekappen
Max. længde på løb/pibe
Max. bredde riffel (excl. ladearm til
luftriffel, lås og magasinholder)
Max. forskydning af bagkappen
sidevejs målt fra centerlinien
Riflens vægt inkl. sigtemidler,
vægte, håndstop mv.
Aftræksvægt, mærkbart to-punktsaftræk
Max. lukkeafstand

Lang
70 mm

Kort
70 mm

Luft
70 mm

25 mm

25 mm

25 mm

60 mm

60 mm

60 mm

90 mm

90 mm

90 mm

300 mm

300 mm

300 mm

50 mm
850 mm
60 mm

50 mm
850 mm
60 mm

50 mm
850 mm
60 mm

30 mm

30 mm

30 mm

6,5 kg

6,5 kg

6,5 kg

1,5 kg

Fri
1,3 mm

Fri

Måling af C, D, E og I er målt fra løbets centerlinie.

b. Generelle bestemmelser
• Det er ikke tilladt at foretage konstruktionsændringer på våbnet så sikkerheden forringes.
• Pibe og løbsforlænger må ikke være perforeret.
• Libelle/waterpas og håndballestøtte er forbudt.
• Støtteben skal være afmonteret under skydningen.
• Remkrog/håndstop må ikke anvendes i skydestillinger med anlæg, og skal være afmonteret riflen under skydning. (Gælder ikke fastskruet remkrog på originale skæfter fra Otterup kal. .22 M77 og tidligere og langdistancegevær M69 og tidligere.)
• Der skal være en aftrækkerbøjle monteret, der forhindre direkte på virkning af aftrækkeren.
• Vægtklodser må ikke aftages eller monteres under skydningen. Vægtklodser der monteres foran aftrækket på skæftet og piben må
ikke overstige en radius på 30mm fra centerlinjen i riflen.
c. Særlige bestemmelser.
1. Luftriffel
Enhver type af luftriffel kaliber 4,5 mm som bruger komprimeret luft eller CO2 som drivmiddel må anvendes når de overholder de
ovenfor anførte mål og bestemmelser.
Det anbefales af følge producenternes retningslinjer vedr. trykbeholderen til luftvåben.
2. Langdistanceriffel
For langdistancerifler gælder at geværet skal være godkendt af DGI Skydning. Følgende riffler er godkendte:
SAUER 200 STR, Riffel M 58/69, Gevær M/63, Gevær M/52, Gevær M/51, Gevær M/53(17).
Der må kun anvendes kal. 6,5x55/7,62x51 til SAUER 200 STR samt riffel M58/69 ligesom våbnene skal overholde de i afsnit 1a og 1b
anførte mål og normer.
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Piber til langdistancerifler skal overholde DGI Skydnings normer for standardvåben.
Til SAUER 200 STR må der kun anvendes piber, fra producenter, som er godkendt af SAUER.
Omskæftes de godkendte langdistancerifler, skal skæftet opfylde DGI Skydnings normer for standardvåben.
d. Udstyr
Følgende udstyr er godkendt til lang- og kortdistancerifler:
• Rem med max. bredde på 40 mm.
• Flimrestrimmel med en max. bredde på 60 mm, fastgjort uden boring i piben.
• Sigtemidler af ethvert fabrikat
• Ét håndstop
Udstyr herudover, som kan give den enkelte skytte specielle fordele frem for andre, og som er mod ånden i disse regler og
bestemmelser - er ikke tilladt.

2. Ammunition
Til kaliber.22 (5,6 mm) må der ikke anvendes nogen form for kappe-klædt ammunition, og der må ikke foretages nogen ændringer af
ammunitionen.
Der må anvendes genopladet ammunition. For samtlige kalibre gælder, at lysspor- panser- og brandpatroner ikke må anvendes.
Ammunition til luftvåben: 4,5 mm hagl fremstillet af bly eller tilsvarende blødt materiale må anvendes.
Til SAUER 200 STR samt riffel M58/69 må der alene anvendes ammunition i kalibrene 6,5x55mm.7,62x51 mm.

3. Påklædning og udstyr
a. Jakke og benklæder
Jakke og benklæder - evt. ud-i-et (f.eks. kedeldragt) - skal være frem-stillet af blødt, bøjeligt og smidigt materiale. Enhver foring,
polstring og forstærkning, der kun må fæstes til yderpåklædningens yderside, skal tilfredsstille samme specifikation.
Det er tilladt at have forstærkninger og polstringer således:
• På begge albuer med en største bredde på halvdelen af ærmets omkreds.
• På den arm, hvor remmen er fastgjort, fra armhulen til et punkt indtil 10 cm ud ad underarmen, målt i liggende stilling.
• På den arm, hvortil remmen ikke er fastgjort, fra 10 cm over til 10 cm under albuespidsen, målt i liggende stilling.
• På den skulder, hvor kolben støtter. Største udstrækning må ikke være større end 30 cm.
• På sædet i en udstrækning i bredden, der ikke overstiger hofternes bredde og i højden ikke større, end det er nødvendigt for at dække
de punkter, der udsættes for slid.
• På knæene i en udstrækning på 15 cm over og under midten af knæskallen, målt i knælende stilling. Knæforstærkningen må ikke
være bredere end halvdelen af buksebenets omkreds ved knæet.
Ingen polstring eller forstærkning må - jakke/benklæder iberegnet - have en tykkelse ved let sammenpresning, der overstiger 10 mm (20
mm hvis det målte er lagt dobbelt).
b. Hovedbeklædning
Skyggen på hovedbeklædning eller solskærm må højst række 10 cm frem fra panden.
c. Bælter og lignende
Det er ikke tilladt at anvende læderbælter, hager eller lignende under hofterne for at stramme jakken, så den stabiliserer kroppen i
stående stilling.
d. Krog
Brug af krog eller lignende på overarmen for at hindre, at remmen glider, er tilladt.
e. Handske
• Handske af blødt, bøjeligt og smidigt materiale må benyttes, når den sammenlagte tykkelse ikke overstiger 12 mm (for- og bagside
tilsammen),
• længden ikke går mere end til 5 cm over håndleddet.
f. Fodtøj
I knælende skydestilling er det kun tilladt at anvende fodtøj, der har bøjelig sål.
g. Briller
Enhver form for briller, herunder solbriller, må anvendes. Ligeledes er diopter tilladt. Det er tilladt at anvende optisk slebne glas, der
korrigerer for synsfejl, når glassene placeres i forbindelse med bageste sigtemiddel. Udstyret kan også være af en beskaffenhed, der
giver mulighed for trinløs regulering. Kikkertsigte er forbudt.

4. Beskrivelse af riffelstøtte
For at få så ensartede riffelstøtter som muligt på skydebanerne, har DGI Skydning udsendt en beskrivelse af en riffelstøtte til alle
skytteforeninger.
Den i beskrivelsen omtalte model gengives her. De opgivne mål er vejledende bortset fra målene for A og B, hvor målene er fastsat som
et krav (målene i parentes vedrører støtter til udendørsbaner, se næste side).
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A og B er målene for støttens
bøjle, og kravet til dem, for at
bøjlen kan godkendes som
reglementeret, er:
A. At åbningen i bøjlen skal
være min. 9 cm inkl.
beskyttelse af bøjlen
B. At dybden i bøjlen skal
være min. 2 og max. 3 cm.
Endvidere er det et krav, at
bøjlen ikke må have en
udførelse med plan bund og
lodrette sider.
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Fællesbestemmelser for Firmaidræt Open
Fortolkning af deltagelse i Firmaidræt Open
Fællesbestemmelserne som omhandler "Deltagerberettigelse til Firmaidræt Open" har udvalget besluttet at nedenstående præcisering er gældende.
Deltagere fra 2 eller flere forskellige firmaklubber er KUN deltagerberettiget på samme hold, når de kommer fra samme firmaidrætsforening.
8.1. Deltagerberettiget til Firmaidræt Open er alle medlemmer af en firmaidrætsforening.
a. Deltagere kan kun repræsentere én firmaidrætsforening og én firmaidrætsklub ved det enkelte Firmaidræt Open.
b. Par/hold kan sammensættes fra flere firmaidrætsklubber under samme firmaidrætsforening.
c. Det er tilladt at deltage i flere Firmaidræt Open stævner i samme weekend.
d. Firmaidræt Open i individuel og Firmaidræt Open i hold inden for samme idrætsgren, betragtes som to separate Firmaidræt Open-stævner – også når
disse afvikles i samme weekend.
e. Den enkelte deltager kan kun tilmeldes samme række/kategori/klasse én gang ved det enkelte Firmaidræt Open-stævne.
Deltagerkrav/afholdelseskriterier
1. For at en række kan få Firmaidræt Open-status, skal der minimum være 2 hold eller 2 individuelle deltagere i hver kategori/række/klasse/snit.
2. Kan en kategori ikke afvikles ifølge proportionerne for Firmaidræt Open, tilbydes deltagerne at konkurrere i en anden kategori, dog altid højere kategori
end den tilmeldte.
Arrangør/organisering
1. Det bør tilstræbes at afvikle flere Firmaidræt Open stævner sammen, under hensyntagen til lokale faciliteter og idrætternes kulturer.
2. Foreningen kan være arrangør af flere Firmaidræt Open stævner sammen.
3. Regioner og forbundet kan være arrangør af flere Firmaidræt Open stævner sammen.
Økonomi
1. Grundtilskuddet til arrangør af Firmaidræt Open stævnet udgør samme beløb pr. Firmaidræt Open stævne, uanset antal stævner. (se vedr. flere stævner
sammen)
2. 10 % deltagertilskud beregnes af det til enhver tid laveste deltagergebyr på tværs af idrætsgrene i det pågældende år.
3. Alle foreninger skal have mulighed for at søge Firmaidræt Open værtsskab. Høje halleje-priser må ikke være diskvalificerende, så længe de modsvarer
markedsprisen.
4. Grundtilskud differentieres med baggrund i antal afviklingsdage: 1 dag: kr. 7.500. 2 dage: kr. 10.000. 3 dage. kr.12.500.
5. Forbundet udbetaler et grundbeløb og et deltagertilskud til arrangerende forening. Endvidere dækker forbundet følgende udgifter: a) leje af idrætsanlæg.
b) leje/transport/køb af idrætsmateriel. c) dommere/bedømmere. d) samaritter. e) præmier.
Drop-in aktiviteter

1. Der skal være mulighed for at tilbyde drop-in aktiviteter under DM-stævnerne. Målgrupper kan være følgende: a) deltagerne b) lokalbefolkningen c)
familien.

Deltagergebyr
1. Deltagerne betaler for alle de kategorier, de stiller op i.
2. Deltagergebyret differentieres mellem de enkelte Firmaidræt Open-idrætter med baggrund i udgifterne.
3. Deltagergebyret kan variere fra år til år i den enkelte Firmaidræt Open-idræt.
Karantæner
1. Karantæner uploades på ForeningsNet.
Online
1. Der laves mailbaserede tilfredshedsundersøgelser efter hvert Firmaidræt Open-stævne

Præmieregulativ for Firmaidræt Open og åbne stævner.
Firmaidræt Open stævne Hold:
2 – 5 hold:
1 præmie
6 – 12 hold:
2 præmie
13 + hold:
3 præmie
Ved holdpræmier er der én præmie til hver af deltagerne på holdet.

Firmaidræt Open stævne Individuelle:
Mindst 2 deltagere i en klasse
3 – 10 deltagere i en klasse
Over 11 deltagere i en klasse

én 1. præmie.
én 1. præmie og én 2. præmie
én 1. præmie, én 2. præmie og én 3. præmie.

Hvor der ikke spilles om 3. plads, udleveres der 2 sæt 3. præmier.
Det er besluttet at ikke udleverede præmier til Firmaidræt Open, lægges i stævnekassen som returneres til forbundskontoret.
Forbundskontoret skal derefter sørge for at præmierne kan udleveres til foreningen ved enten formandsmødet eller repræsentantskabsmødet.
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Sikkerhedsbestemmelser
Du skal som skytte altid overholde disse bestemmelser:

Skydevåben er ikke legetøj - derfor: Vær dig dit ansvar bevidst i
omgang med skydevåben og ammunition.

Indtil du selv har kontrolleret, om et våben er ladt eller afladt, skal
du behandle det, som om det var ladt – farligt
.
Kådhed straffes hårdt - sigt derfor aldrig mod levende væsener
med dit våben.

Kontrollér, at dit våben er rent, inden du skyder.
Et våbens munding skal du altid holde rettet fremad og opad i
målretningen, når våbnet lades eller aflades. Når du bærer et
våben, skal mundingen pege opad med låsen fremad, åben og med
sikkerhedspløk. For våben med magasin fjernes dette.

Ret dig altid efter skydelederens anvisninger.
Hold kun fingeren på aftrækkeren, når du skal afgive et skud.
Er der personer mellem dig og skiverne, skal dit våben være afladt,
og du må ikke røre det så længe personerne er der.

Dit våben skal altid være afladt, når du stiller eller lægger det fra
dig. Under ophold på skydebanen skal låsen på dit våben være
åben, når du ikke skyder.
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Riffel 15m
Generelle bestemmelser
§ 1. Tilmeldelse
1.1. Fri tilmelding til Firmaidræt Open-stævner, dog kan Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.
1.2. Deltagerberettigede er alle, der fysisk er i stand til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at håndtere en riffel.
1.3. Tilmelding til Firmaidræt Open-stævner skal ske via den elektroniske online tilmelding på Dansk Firmaidrætsforbunds hjemmeside www.firmaidraet.dk.
1.4. I tilfælde af afbud til DM-stævnet, kan der skriftligt søges dispensation for en stedfortræder fra samme klub. Såfremt den nye skytte skal deltage på
klubhold, skal den skriftlige dispensationsansøgning foreligge senest 30 min. før den første skytte på holdet skal skyde. En dispensationsansøgning skal
ledsages af dokumentation for skyttens klassificering.
1.5. Indbydelse/program skal oplyse, om der kan købes patroner samt fabrikat og pris.
§ 2. Registreringskort
2.1. Skytter, der deltager i Firmaidræt Open-stævner, skal være i besiddelse af et registreringskort, udstedt og underskrevet af foreningen, eller udskrevet
fra SuperNovaOnline..
2.2. Kortet skal, for at være gyldigt, være forsynet med skyttens gennemsnit, udregnet med to decimaler.
2.3. Stævneledelsen ved Firmaidræt Open-stævner, skal forlange registreringskort forevist, og kontrollere det med tilmeldingen.
2.4. Er skytten ikke i besiddelse af registreringskort, skal skyttens forening senest 8 dage efter stævnedagen fremsende dokumentation for skyttens
gennemsnit.
2.5. Gennemsnittet er af samtlige skydninger (turnering, stævner, konkurrencer samt mesterskabsskydning) på 15 m.
2.6. For nye skytter, der ikke har deltaget i ovenstående skydninger, benyttes træningsresultater til klassificering.
2.7. Ved eventuelle præmier hold/individuelt tilbageholdes denne, til dokumentation foreligger.
2.8. Grundlag for klassificering:
a. Der klassificeres én gang om året. Den 1. maj udregnes gennemsnittet af turneringer, stævner, konkurrencer samt mesterskabsskydning.
b. For skytter med et Firmaidræt Open resultat, der ifølge punkt d skal klasses op, skal den nye klasse være gældende hele næste sæson.
c. Det lokale skydeudvalg har til enhver tid pligt til at flytte en skytte til en højere klasse, såfremt skyttens resultater taler herfor.
d. Skytter, der har skudt følgende resultater ved et stævne, skal rykke op i næste klasse.
- FB-skytter, der har skudt 185 p. eller derover skal rykkes op i klasse FA og have et gennemsnit på 183,00.
- FC-skytter, der har skudt 180 p. eller derover skal rykkes op i klasse FB og have et gennemsnit på 176,00.
- AB-skytter, der har skudt 196 p. eller derover skal rykkes op i klasse AA og have et gennemsnit på 193,00.
- AC-skytter, der har skudt 190 p. eller derover skal rykkes op i klasse AB og have et gennemsnit på 186,00.
- ÅB-skytter, der har skudt 196 p. eller derover skal rykkes op i klasse ÅA og have et gennemsnit på 193,00.
- ÅC-skytter, der har skudt 190 p. eller derover skal rykkes op i klasse ÅB og have et gennemsnit på 186,00.
e. Oprykningen skal da være sket til næste stævne.
§ 3. Våben
3.1. Rifler, der overholder Dansk Firmaidrætsforbunds regler for standardrifler kaliber 22 (se tegning bagest i dette afsnit).
3.2. Der må bruges rem, men ikke håndstøtte eller kolbekappe med krog.
Kun Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan dispensere herfra.
§ 4. Hjælpere
4.1. Ved skydestillinger hvor de ikke er muligt at foretage skiveskift uden at forlade sin skydestilling, kan der anmodes om hjælp til skiveskift. Hjælperen
udpeges af arrangøren.
4.2. Børneskytter skal altid ledsages af en leder til at hjælpe og vejlede under skydningen. Ved stævner er det foreningens egne ledere, der hjælper de
unge skytter med skydestilling, indstillinger m.v. underskydningen.
§ 5. Skydestillinger
5.1. Aldersinddeling
Skytter der pr. 1. september er fyldt 15 år
a. Stående med albue- og riffelstøtte
- Børn indtil 15 år
b. Stående med albue- eller riffelstøtte
- Alle, uanset køn fyldt 15
c. Fritstående skydestilling
- Alle, uanset køn fyldt 15 år
5.2. Stående med albue- og riffelstøtte.
a. Riflen må støttes under skæftets forreste del på en metal- eller træbøjle.
b. Bøjlen skal kunne indstilles i højden.
c. Albuerne må støttes på et bord eller lignende på en sådan måde, at armenes stilling er meget nær disses stilling i liggende skydestilling.
d. Forreste hånd må ikke komme bag aftrækkerbøjlen eller berøre riffelstøtten.
e. Forreste rembøjle/håndstop må ikke berøre riffelstøtten.
5.3. Stående med riffelstøtte.
a. Riflen må støttes under skæftets forreste del på en metal- eller træbøjle.
b. Bøjlen skal kunne indstilles i højden.
c. Forreste hånd må ikke komme bag aftrækkerbøjlen eller berøre riffelstøtten.
d. Forreste rembøjle/håndstop må ikke berøre riffelstøtten.
5.4. Stående med albuestøtte.
a. Albuerne må støttes på et bord eller lignende på en sådan måde, at armenes stilling er meget nær disses stilling i den liggende.
b. Gaffelstøtte eller lignende under geværet må ikke benyttes. Bordet må berøres med kroppen.
c. Begge underarme og ærmer på jakken skal være synligt løftet fra underlaget (på standpladsen) fra albuen og nedefter.
Skyttens underarm må ikke danne en vinkel på mindre end 30° fra fladen, hvorpå albuen hviler.
d. Skytten må kun benytte det underlag, der er stillet til rådighed af arrangørerne.
e. Albuebeskyttere må anvendes uden på jakke/trøje.
f. Skytten har krav på skiveholdere, der kan betjenes med én hånd. Disse holdere skal stilles til rådighed af arrangørerne.
g. Remstøtte er tilladt.

5.5. Stående stilling.
a. Skytten skal stå frit med begge fødder på jorden/underlaget.
b. Geværet skal holdes med begge hænder og skulderen, kinden og den del af brystet, der er nærmest skulderen.
c. Venstre overarm og albue må støttes på brystet eller på hoften.
d. Linksskytter modsat.
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e. Remstøtte er tilladt.
§ 6. Påklædning
6.1. Jakke og benklæder.
a. Kolben må ikke placeres under nogen del af skyttens påklædning.
b. Jakke og benklæder - evt. ud i ét (f.eks. kedeldragt) - skal være fremstillet af blødt, bøjeligt og smidigt materiale.
c. Enhver foring, polstring og forstærkning, der kun er påfæstet til yderpåklædningens yderside, skal tilfredsstille samme specifikationer.
d. Endvidere må der ikke anbringes genstande på eller under tøjet, som kan støtte armene eller geværet.
e. Det er tilladt at have forstærkninger og polstringer således:
- på begge albuer med en største bredde på halvdelen af ærmets omkreds.
- på den arm, hvor remmen er fastgjort, fra armhulen til et punkt indtil 10 cm ud ad underarmen, målt i liggende stilling.
- på den arm, hvortil remmen ikke er fastgjort, fra 10 cm over til 10 cm under albuespidsen, målt i liggende stilling.
- på den skulder, hvor kolben støtter. Største udstrækning må ikke være større end 30 cm.
- på sædet i en udstrækning i bredden, der ikke overstiger hofternes bredde og i højden ikke er større end det er nødvendigt for at dække de punkter, der
udsættes for slid.
- på knæene i en udstrækning på 15 cm over og under midten af knæskallen, målt i knælende stilling. Knæforstærkningen må ikke være bredere end
halvdelen af buksebenets omkreds ved knæet.
f. Ingen polstring eller forstærkning må - jakke/benklæder iberegnet - have en tykkelse ved let sammenpresning, der overstiger 16 mm (35 mm hvis lagt
dobbelt).
6.2. Bælter o.l.
Det er ikke tilladt at anvende læderbælter eller hager eller lignende under hofterne for at stramme jakken, så den stabiliserer kroppen i stående stilling.
6.3. Krog.
Brug af krog eller lignende på overarmen for at hindre, at geværremmen glider, er tilladt.
6.4. Handsker.
Handsker af blødt, bøjeligt og smidigt materiale må benyttes når
a. den sammenlagte tykkelse ikke overstiger 12 mm (for- og bagside tilsammen)
b. længden ikke går mere end til 5 cm over håndleddet.
6.5. Briller.
Enhver form for briller, herunder solbriller, må anvendes. Ligeledes er diopter tilladt.
Det er tilladt at anvende optisk slebne glas, der korrigerer for synsfejl, når glassene placeres i forbindelse med bageste sigtemiddel.
Udstyret kan også være af en beskaffenhed, der giver mulighed for trinløs regulering.
Kikkertsigte er forbudt.
§ 7. Skivebedømmelse
7.1. Bedømmelse af skiver.
a. Point: Der gives point efter ringene, idet der tælles udefter ved berørt ring.
b. Er yderste ring berørt, tæller skuddet som en femmer. Hvis skuddet sidder uden for den yderste ring giver det ret til omskud.
c. Dersom 2 eller flere skytter opnår samme pointtal er rækkefølgen: Den skytte går forud, der har flest krydstiere, derefter tiere, niere osv.
d. Står skytterne stadig lige, går den skytte forud, der har bedste dårligste skud, derefter bedste
7.2. Skiver skal bedømmes af mindst 2 personer, ved uenighed af en 3. person.
§ 8. Måledorne
8.1. Ved DM-stævner anvendes de af DFIF godkendte måledorne
(5,6 mm + 0,05)
- 0,00)
8.2. Ved DM-stævner skal de af DFIF udleverede måledorne anvendes.
§ 9. Skud i forkert skive
9.1. Konstaterer en skytte i sin skive et skud, som skytten ikke selv har skudt, skal skytten straks tilkalde banekommandøren. Denne foranstalter en
undersøgelse for at fastslå, hvem skuddet tilhører.
9.2. Såfremt skytten findes, får denne det pågældende skud.
9.3. Såfremt skytten findes, men der er uenighed om, hvilket skud, der er skudt i forkert skive, får skytten det dårligste skud.
9.4. Såfremt det ikke kan fastslås, at en anden har skudt det pågældende skud, beregnes skuddet som gældende.
§ 10. For mange skud
10.1.Er der for mange skud i en serie, trækkes der lige så mange skud fra, som der er for mange i serien, ved at man tager de bedste skud fra først
krydstiere, tiere, dernæst niere, ottere osv.
For mange skud i en skive, inden for samme serie, kan opvejes ved at skyde mindre i næste skive, hvis det tydeligt fremgår af serien, at der ikke er skudt
for mange skud i alt.
§ 11. Skud i samme hul
11.1. Kan skivedommerne ikke konstatere, at der sidder 2 skud i samme hul, skal de forlange omskud; dog har skytten da krav på nye prøveskud.
§ 12. Forbier
12.1. Går et skud forbi en skive, må skytten skyde et nyt skud.
Se tillige bedømmelse af skiver stk. 1 - Point.
§ 13. Indrangering af hold
13.1. Dersom 2 eller flere hold står lige, går det hold forud, der har mindst pointforskel mellem den bedste og den dårligste af de 3 gældende skytter.
13.2. Er holdene stadig lige, går det hold forud, der har opnået flest krydstiere, tiere, niere osv. som individuel bedømmelse.
§ 14. Fejl
14.1. Banekommandøren skal tilkaldes, såfremt der opstår fejl ved baneanlægget, som kan forstyrre en skytte på den måde, at skytten må afbryde sin
skydning eller flytte fra banen, han/hun skyder på. Skytten fortsætter sin skydning, hvor den blev afbrudt, og har krav på nye prøveskud, samt til skydetiden
få tillagt det antal min., afbrydelsen og nye prøveskud har varet.
§ 15. Funktioneringsfejl
15.1. Hvis våbenet går i stykker eller ophører med at funktionere, skal banekommandøren straks tilkaldes.
15.2. Skytten må enten reparere våbnet eller fortsætte skydningen med et andet våben. Skytten fortsætter sin skydning, hvor den blev afbrudt, og har krav
på nye prøveskud, samt til skydetiden få tillagt det antal min., afbrydelsen og nye prøveskud har varet.
§ 16. Forstyrrelser
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16.1. Hvis en skytte – i det øjeblik, der afgives skud – får et slag eller stød på benet eller på anden måde bliver udsat for legemlig forstyrrelse, skal
skydelederen eller stævnejuryen efter fornøden undersøgelse annullere skuddet og tage de nødvendige skridt til at straffe forulemperen.
§ 17. Regler for opførsel
17.1. Enhver skytte skal stræbe efter at optræde på en sådan måde, at han/hun er et eksempel til efterlevelse - og ethvert forhold, hvor en skytte tilstræber
at opnå fordele frem for sine konkurrenter, er forbudt.
17.2. Følgende almindelige regler er gældende:
a. Alle våben skal, hvad enten de er ladte eller ikke, behandles med den yderste forsigtighed.
Skytten skal, inden han/hun lægger/stiller sit gevær fra sig efter endt serie/skydning, sikre sig, at der ikke er flere patroner tilbage i geværet og lade låsen
stå åben.
b. Man må ikke røre ved en anden skyttes gevær uden dennes tilladelse. Herfra er dog undtaget banekommandøren og i øvrigt ansvarlige ledere, der
finder, at geværet er anbragt på en uforsvarlig måde, eller som skal undersøge det.
Enhver, der får et andet våben end sit eget i hænde, skal straks undersøge, om det pågældende våben er ladt.
c. Geværet må kun lades på skydestandpladsen, og mundingen skal under ladning pege frem mod skiverne.
d. Hvis en skytte ønsker at forlade sin skydestandplads under skydningen, skal han/hun først aflade sit gevær og underrette banekommandøren.
e. En skytte, der overholder reglerne, har krav på ikke at blive forstyrret. Tilskuerne og andre skytter bag skydelinien må ikke komme med tilråb eller på
anden måde blande sig i forholdene på skydelinien, og skydelederen er forpligtet til at bortvise enhver, der ikke retter sig efter denne bestemmelse.
f. Enhver konkurrencedeltager har pligt til at kende foranstående konkurrencebestemmelser og regler for opførsel. Ved at tilmelde sig indvilger skytten i at
underkaste sig enhver afgørelse, der bliver truffet som følge af, at han/hun begår fejl.
g. Efter endt skydning forsynes riflen med en sikkerhedspløk. For våben med magasin, fjernes dette.
§ 18. Straffe
18.1. Overtrædelse af bestemmelserne i ”Reglement for riffel 15m”, kan, efter stævnejuryens skøn, straffes med diskvalifikation.
§ 19. Mesterskab
19.1. Hvis der er kapacitet og mandskab dertil, kan der afholdes mesterskab individuelt.
19.2. Mesterskabsskydning er en gentagelse af den under - bestemmelser vedr. skydning på 15 m - nævnte.
De to resultater lægges sammen (krydstierne fra hovedskydningen skal ikke medregnes) og den, der har det største sammenlagte resultat, vinder
mesterskabet. Deltagelse i mesterskabsskydning er frivillig, dog skal alle have mulighed for at deltage. Ved pointlighed i det sammenlagte resultat, er det
mesterskabsskydningen, der afgør placeringen.
19.3. Enhver skytte skal tildeles en bane til mesterskabsskydning senest (max. 2 timer efter) skytten har tilmeldt sig til mesterskabsskydning. Skytten kan
ikke tilmelde sig mesterskabsskydning før efter afviklingen af hovedskydningen.
§ 20. Protester
20.1. Protester afleveres skriftligt senest 15 min. efter stævnets afvikling, vedlagt et depositum på kr. 100,-.
§ 21. Resultatlister
21.1. Resultatlister fra Firmaidræt Open offentliggøres på nettet umiddelbart efter stævnet, ved open stævner er det arrangøren der oplyser hvor og
hvordan resultaterne offentliggøres.
§ 22. Internetskydning
22.1. Der skydes efter de gældende regler for 15 m skydning.
22.2 Finalestævnet afvikles som et handikapstævne, hvor der skydes i to klasser, en klasse for skytter med albuestøtte, albuestøtte med geværstøtte og
med geværstøtte, en klasse for fritstående skytter.
22.3. Handikap udregnes efter følgende regler: Hvis en skytte har et gennemsnit på 194.00 eller derover får skytten ingen tillæg.
Hvis skytten har et gennemsnit der er mindre end 194,00, beregnes tillægget således: ((194 – gennemsnit) x 0,8) = tillæg.
Det er således at ingen skytter kan opnå mere end 200 point. Hvis to skytter står lige er det det skudte resultat uden tillæg der afgør stillingen.

Bestemmelser vedr. skydning
1. Klasseinddeling – Individuelt og hold
1.1. Stående med albue- og riffelstøtte – fortrinsvis børn indtil 15 år eller skytter med et handikab
Kl. ÅA skytter der ifølge registreringskort skyder 193 p. eller derover.
Kl. ÅB skytter der ifølge registreringskort skyder 186 p. eller derover.
Kl. ÅC skytter der ifølge registreringskort skyder under 186 p.
1.2. Stående med albuestøtte eller fritstående med riffelstøtte.
Alle, uanset køn, fyldt 15 år.
Kl. AA skytter der ifølge registreringskort skyder 193 p. eller derover.
Kl. AB skytter der ifølge registreringskort skyder 186 p. eller derover.
Kl. AC skytter der ifølge registreringskort skyder under 186 p.
1.3. Fritstående – Alle, uanset køn, fyldt 15 år
Kl. FA skytter der ifølge registreringskort skyder 183 p. eller derover.
Kl. FB skytter der ifølge registreringskort skyder 176 p. eller derover.
Kl. FC skytter der ifølge registreringskort skyder under 176 p.
1.4. Hold
Kl. A hold der ifølge registreringskort skyder 570 p. eller derover.
Kl. B hold der ifølge registreringskort skyder 555 p. eller derover.
Kl. C hold der ifølge registreringskort skyder 545 p. eller derover.
Kl. D hold der ifølge registreringskort skyder under 545 p.
Et hold skal bestå af min. 3 og max 4 skytter (forskellige personer).
Hold kan sammensættes af skytter fra samme eller flere kategorier.
Klassificering af hold sker på grundlag af holdets 3 bedste skytters (personers) gennemsnit ifølge registreringskort
1.6. Generelt.
Klassificering foretages af foreningen i henhold til omstående.
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2. Skydestilling
2.1. Vedr. de under klasseinddeling nævnte skydestillinger henvises til forannævnte generelle bestemmelser § 5.1 Skydestillinger.
2.2. Stående med albue- og riffelstøtte omfatter:
20 skud i stående skydestilling med albue- og riffelstøtte.
Stående med albue- eller riffelstøtte omfatter:
20 skud i stående skydestilling med albuestøtte eller.
20 skud i fritstående skydestilling med riffelstøtte.
Fritstående skydestilling omfatter:
20 skud i fritstående skydestilling
3. Skiver
3.1. Der indføres ny riffelskive m 82-2 1984 – 15 m, gældende fra 01.09.2009.
3.2. Ekstra prøveskive skal på forlangende udleveres til skytten.
4. Skudantal
4.1. Der må skydes ubegrænset prøveskud forud for 20 gældende skud med højst 2 skud til hver plet.
4.2. DM-stævner samt internetskydning kun et skud til hver plet.
4.3. Der må ikke skydes prøveskud efter gældende skud er påbegyndt.
5. Skydetid
5.1. 30 min. inkl. prøveskud.
5.2. Ved fleksibel skydetid tillægges 5 min. som bruges til og fra banen.
5.3. Ved overskridelse af skydetiden kan skytten diskvalificeres.
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Vejledning for banekommandører
Ved Firmaidræt Open-stævner i riffelskydning på 15 m.
Banekommandører
For at sikre at alt går rigtigt til såvel konkurrencemæssigt som sikkerhedsmæssigt, er det nødvendigt med banekommandører.

Hold øje med
I det følgende nævnes nogle af de situationer, hvor banekommandøren skal være på vagt:
a. at skytten ikke læner sig op ad eller berører bordet/væggen. D.v.s. at du klart skal kunne se luft mellem skytten og bordet/væggen. Kan du ikke det, så
bed skytten flytte sig lidt tilbage. Bestræb dig på at få dette klaret medens skytten skyder sine prøveskud.
b. at skytten ikke har noget i lommerne eller under tøjet, der kan give ham/hende støtte under skydningen.
c. at skytten afgiver sine skud i skydestillingen, der er markeret på skiverne.
d. at skytten, efter at være påbegyndt de gældende skud, ikke skyder flere prøveskud.
e. at skytter, der skyder med albuestøtte, ikke benytter medbragt underlag.
f. at skytter, der benytter albuebeskyttere eller polstring i øvrigt, kun har dette på ydersiden af jakken/trøjen.
g. at linksskytter, når der ikke forefindes linksbaner, i skydestillingen ”stående med albuestøtte” kan få hjælp til skivetræk. Hjælpen skal udføres af en
banekommendør. Anden hjælp er ikke tilladt.
h. at skytten ikke skyder prøveskud forud for en festskive.
i. at skytten ikke generer andre skytter ved f.eks. at tale højt.
!! HUSK !!
Mobiltelefoner skal være slukket, når skytterne befinder sig på skydebanen.
Her nævnes svar på nogle spørgsmål, du kan blive stillet overfor.
Fejl på banen eller funktioneringsfejl
Sker der fejl på banen, så skytten må afbryde sin skydning/flytte til en anden bane eller opstår der funktioneringsfejl ved våbnet således, at skytten må
reparere våbnet eller fremskaffe et andet våben, skal skytten fortsætte sin skydning, hvor den blev afbrudt. Skytten har krav på nye prøveskud samt til
skydetiden at få tillagt det antal min. afbrydelsen og nye prøveskud har varet.
Ikke mit skud
Påstår en skytte at have et skud i sin skive, som skytten ikke selv har skudt, skal du prøve at finde den skytte, som har afgivet skuddet.
Lykkes det at finde skytten, noterer du på den skive, hvor skuddet sidder, hvem skuddet tilhører (nr.), og på den skive, hvor skuddet mangler, noterer du
hvilken skive skuddet sidder i (nr.). Husk underskrift.
Lykkes det ikke at finde ”synderen”, får skytten, der har skuddet i sin skive skuddet.
I begge tilfælde får skytten skuddets værdi.
Finder du ”synderen”, men der er uenighed om, hvilket skud, der er skudt i forkert skive, får ”synderen” det dårligste skud i skiven.
For mange skud
En skytte, der har skudt for mange skud i en skive, kan såfremt det ikke er i sidste skive, udligne det ved at skyde tilsvarende antal skud færre i næste
skive.
2 skud i samme hul
Er en skytte i tvivl, om der er 2 skud i samme hul, skal du altid sørge for, at skiven kommer i skivekontrollen, der afgør hvorvidt der er 1 eller 2 skud.
Forbier
Et skud, der sidder i skiven men ikke berører yderste ring, giver ret til omskud. I tvivlstilfælde, hvorvidt skuddet berører yderste ring, skal skiven til
bedømmelse i skivekontrollen.
Gemte skiver
Hvis en skytte har skudt mod flere sammenhængende skiver, skal du give skytten nye skiver, svarende til antallet af ”gemte skiver”.
Husk at notere dit navn på de skiver, der har været ”gemt”.
Udvisning
Bliver du udsat for en skytte, der groft afviser dine anvisninger, kan du bede skytten forlade banen. Det vil dog være en god idé først at få fat i en af de
andre banekommandører/skydelederen eller stævneledelsen, til hvem du i øvrigt altid skal henvende dig, hvis du er i tvivl om noget.
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Sidst men ikke mindst
Se efter at låsene på våbnene står åbne og at våbnet er forsynet med en sikkerhedspløk, når skytterne forlader banerne, samt at der ikke står våben
udenfor banerne med låsen lukket.
Ser du et våben med lukket lås, så bed ejeren om at åbne låsen.
Er skytten ikke ved våbnet, åbner du selv låsen.
Husk at betragte våbnet som ladt, indtil du selv har kontrolleret det.
Dette besvarer givet ikke alle spørgsmål, men brug dem, og lad DFIF’s Idrætsansvarlig i riffelskydning, stævneledelsen eller DFIF’s Idræts- &
Motionsafdeling vide de ændringer/tilføjelser du evt. kan have.
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Riffel 50m
Generelle bestemmelser
§ 1. Tilmeldelse
1.1. Fri tilmelding til Firmaidræt Open-stævner, dog kan Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion under særlige forhold begrænse tilmeldingen til
Firmaidræt Open-stævner.
1.2. Deltagerberettigede er alle, der fysisk er i stand til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at håndtere en riffel
1.3. Tilmelding til DM-stævner skal ske via den elektroniske online tilmelding på Dansk Firmaidrætsforbunds hjemmeside www.firmaidraet.dk.
1.4. Såfremt en ny skytte skal deltage på klubhold, skal den skriftlige dispensationsansøgning foreligge senest 30 min. før den første skytte på holdet skal
skyde. En dispensationsansøgning skal ledsages af dokumentation for skyttens klassificering.
1.5. Indbydelse/program skal oplyse, om der kan købes patroner samt fabrikat og pris.
§ 2. Registreringskort
2.1. Skytter, der deltager i Firmaidræt Open-stævner, skal være i besiddelse af det af lokal foreningen udleverede registreringskort, underskrevet af
foreningen (skydeudvalget) eller udskrevet fra SuperNovaOnline.
2.2. Kortet skal, for at være gyldigt, være forsynet med skyttens gennemsnit, udregnet med to decimaler.
2.3. Stævneledelsen ved DM-stævner, skal forlange registreringskort forevist, og kontrollere det med tilmeldingen.
2.4. Er skytten ikke i besiddelse af registreringskort, skal skyttens forening senest 8 dage efter stævnedagen fremsende dokumentation for skyttens
gennemsnit.
2.5. Gennemsnittet er af samtlige skydninger (turnering, stævner, konkurrencer samt mesterskabsskydning) på 50 m.
2.6. For nye skytter, der ikke har deltaget i ovenstående skydninger, benyttes træningsresultater til klassificering.
2.7. Ved eventuelle præmier hold/individuelt tilbageholdes denne, til dokumentation foreligger.
2.8. Grundlag for klassificering:
a. Der klassificeres en gang om året. Den 1. oktober udregnes gennemsnittet af turneringer, stævner, konkurrencer samt mesterskabsskydning.
b. For skytter med et Firmaidræt Open stævneresultat, der ifølge punkt d. skal klasses op, skal den nye klasse være gældende hele næste sæson.
c. Det lokale skydeudvalg har til enhver tid pligt til at flytte en skytte til en højere klasse, såfremt skyttens resultater taler herfor.
d. Skytter, der har skudt følgende resultater ved et stævne, skal rykke op i næste klasse.
• SB-skytter, der har skudt 142 p. eller derover skal rykkes op i klasse SA og have et gennemsnit på 140,00
• SC-skytter, der har skudt 138 p. eller derover skal rykkes op i klasse SB og have et gennemsnit på 133,00
• LB-skytter, der har skudt 148 p. eller derover skal rykkes op i klasse LA og have et gennemsnit på 145,00
• LC-skytter, der har skudt 143 p. eller derover skal rykkes op i klasse LB og have et gennemsnit på 138,00
• ÅB-skytter, der har skudt 148 p. eller derover skal rykkes op i klasse ÅA og have et gennemsnit på 145,00
• ÅC-skytter, der har skudt 143 p. eller derover skal rykkes op i klasse ÅB og have et gennemsnit på 138,00
e. Oprykningen skal da være sket til næste stævne, og skytten vil så få et gennemsnit, som svarer til laveste antal point i næste klasse.
§ 3. Våben
3.1. Rifler, der overholder DFIF-reglerne for standardrifler kaliber 22 (se tegning senere i dette afsnit).
3.2. Der må bruges rem, men ikke håndstøtte eller kolbekappe med krog.
Kun Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan dispensere herfra.
§ 4. Hjælpere
4.1. Ved skydestillinger hvor det ikke er muligt at foretage skiveskift uden at forlade sin skydestilling, kan der anmodes om hjælp til skiveskift. Hjælperen
udpeges af arrangøren.
4.2. Børneskytter skal altid ledsages af en leder til at hjælpe og vejlede under skydningen. Ved stævner er det foreningens egne ledere, der hjælper de
unge skytter med skydestilling, indstillinger m.v. underskydningen
§ 5. Skydestillinger
5.1. Skytter der pr. 1. maj er fyldt 15 år.
a. Liggende med albue- og riffelstøtte - børn indtil 15 år, eller skytter med et handikap der godtgør denne skydestilling
b. Liggende med albuestøtte – siddende eller stående med albue- eller riffelstøtte. Alle uanset køn fyldt 15 år.
c. Stillingsskydning - Alle, uanset køn, fyldt 15 år.
Der tages forbehold for, at det ikke på alle baneanlæg er muligt, at skyde siddende eller stående med albue- eller riffelstøtte.
5.2. Liggende med albue- og riffelstøtte.
Skydestillingen er som beskrevet under »Liggende uden anlæg« samt flg.:
a. Riflen må støttes under skæftets forreste del på en metal- eller træbøjle.
b. Bøjlen skal kunne indstilles i højden.
c. Forreste hånd må ikke komme bag aftrækkerbøjlen eller berøre riffelstøtten.
d. Forreste rembøjle/håndstop må ikke berøre riffelstøtten.
5.3. Liggende uden anlæg.
a. Skytten kan ligge uden underlag på standpladsen eller benytte det underlag, der stilles til rådighed af arrangørerne.
b. Albuebeskyttere må anvendes uden på jakke/trøje.
c. Kroppen skal være udstrakt på standpladsen med hovedet mod skiven.
d. Geværet skal støttes af begge hænder og den ene skulder.
e. Kinden må anbringes mod skæftet. Geværet må ikke berøre eller hvile mod noget andet punkt eller genstand.
f. Remstøtte må anvendes.
g. Begge underarme og ærmerne på jakken skal være klart synligt løftet fra underlaget på standpladsen fra albuen og nedefter.
h. Skyttens underarm må ikke danne en vinkel på mindre end 30° fra fladen, hvorpå albuen hviler.
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5.4. Knælende stilling.
a. Skytten skal i den højtknælende stilling sidde på højre fods hæl og berøre jorden/underlaget med højre fods tæer, højre knæ og venstre fod.
b. En knælepude må anbringes under højre fods vrist, dersom foden ikke drejes i en vinkel på mere end 45° fra lodret.
c. Er vinklen mere end 45°, må knælepude ikke anvendes.
d. Knælepuden skal være cylindrisk med en diameter på 12-18 cm og en længde på max. 25 cm.
e. I lavt knælende stilling, hvor knælepude ikke må anvendes, sidder skytten på højre fods inderside og berører jorden/underlaget med højre fods yderside,
højre underben og venstre fod.
f. Geværet skal i begge stillinger holdes som under liggende stilling uden anlæg.
g. Venstre albue understøttes på venstre knæ. Den spidse del af albuen må ikke placeres mere end 10 cm over den spidse del af knæet.
h. Beskrivelsen i de 2 stillinger vil være modsat fra linkskytter.
i. Remstøtte er tilladt.
5.5. Stående stilling.
a. Skytten skal stå frit med begge fødder på jorden/underlaget.
b. Geværet skal holdes med begge hænder og skulderen, kinden og den del af brystet, der er nærmest skulderen.
c. Venstre overarm og albue må støttes på brystet eller på hoften.
d. Linkskytter modsat.
e. Remstøtte er tilladt.
5.6. Siddende med albuestøtte.
a. Skytten skal bruge det udstyr, arrangøren stiller til rådighed.
b. Albuebeskyttere må anvendes uden på jakke/trøje.
c. Geværet skal støttes af begge hænder og den ene skulder.
d. Kinden må anbringes på skæftet. Geværet må ikke berøre eller hvile mod noget andet punkt eller genstand.
e. Remstøtte må anvendes.
f. Begge underarme og ærmerne på jakken/trøjen skal være klart synligt løftet fra underlaget på standpladsen fra albuen og nedefter.
g. Skyttens underarm må ikke danne en vinkel på mindre end 30° fra fladen, hvorpå albuen hviler.
5.7. Stående med albuestøtte.
a. Skytten skal bruge det udstyr, arrangøren stiller til rådighed.
b. Albuebeskyttere må anvendes uden på jakke/trøje.
c. Geværet skal støttes af begge hænder og den ene skulder.
d. Kinden må anbringes på skæftet. Geværet må ikke berøre eller hvile mod noget andet punkt eller genstand.
e. Remstøtte må anvendes.
f. Begge underarme og ærmerne på jakken/trøjen skal være klart synligt løftet fra underlaget på standpladsen, fra albuen og nedefter.
g. Skyttens underarm må ikke danne en vinkel på mindre end 30 grader fra fladen, hvorpå albuen hviler.
5.8. Stående med riffelstøtte.
a. Riflen må støttes under skæftets forreste del på en metal- eller træbøjle.
b. Bøjlen skal kunne indstilles i højden.
c. Forreste hånd må ikke komme bag aftrækkerbøjlen eller berøre riffelstøtten.
d. Forreste rembøjle/håndstop må ikke berøre riffelstøtten.
§ 6. Påklædning
6.1. Jakke og benklæder.
a. Kolben må ikke placeres under nogen del af skyttens påklædning.
b. Jakke og benklæder - evt. ud i ét (f.eks. kedeldragt) - skal være fremstillet af blødt, bøjeligt og smidigt materiale.
c. Enhver foring, polstring og forstærkning, der kun er påfæstet til yderpåklædningens yderside, skal tilfredsstille samme specifikationer.
d. Endvidere må der ikke anbringes genstande på eller under tøjet, som kan støtte armene eller geværet.
e. Det er tilladt at have forstærkninger og polstringer således:
• på begge albuer med en største bredde på halvdelen af ærmets omkreds.
• på den arm, hvor remmen er fastgjort, fra armhulen til et punkt indtil 10 cm ud ad underarmen, målt i liggende stilling.
• på den arm, hvortil remmen ikke er fastgjort, fra 10 cm over til 10 cm under albuespidsen, målt i liggende stilling.
• på den skulder, hvor kolben støtter. Største udstrækning må ikke være større end 30 cm.
• på sædet i en udstrækning i bredden, der ikke overstiger hofternes bredde og i højden ikke er større end det er nødvendigt for at dække de punkter, der
udsættes for slid.
• på knæene i en udstrækning på 15 cm over og under midten af knæskallen, målt i knælende stilling. Knæforstærkningen må ikke være bredere end
halvdelen af buksebenets omkreds ved knæet.
f. Ingen polstring eller forstærkning må - jakke/benklæder iberegnet - have en tykkelse ved let sammenpresning, der overstiger 16 mm (35 mm hvis lagt
dobbelt).
6.2. Bælter o.l.
Det er ikke tilladt at anvende læderbælter eller hager eller lignende under hofterne for at stramme jakken, så den stabiliserer kroppen i stående stilling.
6.3. Krog.
Brug af krog eller lignende på overarmen for at hindre, at geværremmen glider, er tilladt.
6.4. Handsker.
Handsker af blødt, bøjeligt og smidigt materiale må benyttes når:
a. den sammenlagte tykkelse ikke overstiger 12 mm (for- og bagside tilsammen)
b. længden ikke går mere end til 5 cm over håndleddet.
6.5. Fodtøj.
I knælende skydestilling er det kun tilladt at anvende fodtøj, der har bøjelig sål.
6.6. Briller.
Enhver form for briller, herunder solbriller, må anvendes. Ligeledes er diopter tilladt.
Det er tilladt at anvende optisk slebne glas, der korrigerer for synsfejl, når glassene placeres i forbindelse med bageste sigtemiddel.
Udstyret kan også være af en beskaffenhed, der giver mulighed for trinløs regulering.
Kikkertsigte er forbudt.
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§ 7. Skivebedømmelse
7.1. Bedømmelse af skiver.
a. Point: Der gives point efter ringene, idet der tælles indefter ved berørt ring.
b. Er yderste ring berørt, tæller skuddet som en 1’er, ikke berørt ring, tæller skuddet 0 point.
c. Dersom 2 eller flere skytter opnår samme pointtal er rækkefølgen: Den skytte går forud, der har flest kryds tiere, dernæst tiere, niere osv.
d. Står skytterne stadig lige i skydestillingerne liggende med albue- og riffelstøtte samt liggende uden anlæg, går den skytte forud, der har bedste dårligste
skud, bedste næst dårligste skud osv.
e. For stillingsskytter går den skytte forud, der har bedste stående serie med kryds tiere, dernæst tiere, niere osv. Herefter det samme i knælende og sidst
liggende stilling.
7.2. Skiver skal bedømmes af mindst 2 personer, ved uenighed af en 3. person.
§ 8. Måledorne
8.1. Ved DM-stævner anvendes de af Dansk Firmaidrætsforbund godkendte måledorne (5,6 mm + 0,05 - 0,00)
8.2. Ved Firmaidræt Open-stævner skal de af Dansk Firmaidrætsforbund udleverede måledorne anvendes.
§ 9. Skud i forkert skive
9.1. Konstaterer en skytte i sin skive et skud, som skytten ikke selv har skudt, skal skytten straks tilkalde banekommandøren. Denne foranstalter en
undersøgelse for at fastslå, hvem skuddet tilhører.
9.2. Såfremt skytten findes, får denne det pågældende skud.
9.3. Såfremt skytten findes, men der er uenighed om, hvilket skud, der er skudt i forkert skive, får skytten det dårligste skud.
9.4. Såfremt det ikke kan fastslås, at en anden har skudt det pågældende skud, beregnes skuddet som gældende.
§ 10. For mange skud
10.1. Liggende med albue- og riffelstøtte samt liggende uden anlæg.
a. Er der for mange skud i en serie, trækkes der lige så mange skud fra, som der er for mange i serien, ved at man tager de bedste skud fra først kryds
tiere, tiere, dernæst niere, ottere osv.
b. For mange skud i en skive, inden for samme serie, kan opvejes ved at skyde mindre i næste skive, hvis det tydeligt fremgår af serien, at der ikke er skudt
for mange skud i alt.
10.2. Stillingsskydning.
a. Er der for mange skud i en serie, trækkes der lige så mange skud fra, som der er skudt for mange, i henholdsvis liggende, stående eller knælende
skydestilling, ved at man tager de bedste skud fra, først kryds tiere, derefter tiere, niere osv.
b. Hvis det, ved anvendelse af indstiksskiver, ikke tydeligt fremgår i hvilken stilling, der er skudt for mange skud, trækkes der lige så mange skud fra, som
der er skudt for mange i serien, ved at man tager seriens bedste skud fra, først kryds tiere, herefter tiere, niere osv.
§ 11. Skud i samme hul
11.1. Kan skivedommerne ikke konstatere, at der sidder 2 skud i samme hul, skal de forlange omskud; dog har skytten da krav på nye prøveskud.
§ 12. Forbier
12.1. Går et skud forbi en skive, må skytten skyde et nyt skud. Har skytten skudt en forbier, som sidder i skiven, betragtes skuddet som et afgivet skud, der
tæller 0 point.
§ 13. Indrangering af hold
13.1. Dersom 2 eller flere hold står lige, går det hold forud, der har mindst pointforskel mellem den bedste og den dårligste af de 3 gældende skytter.
13.2. Er holdene stadig lige, går det hold forud, der har opnået flest kryds tiere, tiere, niere osv. som individuel bedømmelse.
§ 14. Fejl
14.1. Banekommandøren skal tilkaldes, såfremt der opstår fejl ved baneanlægget, som kan forstyrre en skytte på den måde, at skytten må afbryde sin
skydning eller flytte fra banen, han/hun skyder på.
Skytten fortsætter sin skydning, hvor den blev afbrudt, og har krav på nye prøveskud, samt til skydetiden få tillagt det antal min., afbrydelsen og nye
prøveskud har varet.
§ 15. Funktionernesfejl
15.1. Hvis våbenet går i stykker eller ophører med at funktionere, skal banekommandøren straks tilkaldes.
15.2. Skytten må enten reparere våbnet eller fortsætte skydningen med et andet våben. Skytten fortsætter sin skydning, hvor den blev afbrudt, og har krav
på nye prøveskud, samt til skydetiden få tillagt det antal min., afbrydelsen og nye prøveskud har varet.
§ 16. Forstyrrelser
16.1. Hvis en skytte - i det øjeblik, der afgives skud - får et slag eller stød på benet eller på anden måde bliver udsat for legemlig forstyrrelse, skal
skydelederen eller stævnejuryen efter fornøden undersøgelse annullere skuddet og tage de nødvendige skridt til at straffe forulemperen. Se § 18 stk. d.
§ 17. Regler for opførsel
17.1. Enhver skytte skal stræbe efter at optræde på en sådan måde, at han/hun er et eksempel til efterlevelse - og ethvert forhold, hvor en skytte tilstræber
at opnå fordele frem for sine konkurrenter, er forbudt.
17.2. Følgende almindelige regler er gældende:
a. Alle våben skal, hvad enten de er ladte eller ikke, behandles med den yderste forsigtighed.
Skytten skal, inden han/hun lægger/stiller sit gevær fra sig efter endt serie/skydning, sikre sig, at der ikke er flere patroner tilbage i geværet og lade låsen
stå åben.
b. Man må ikke røre ved en anden skyttes gevær uden dennes tilladelse. Herfra er dog undtaget banekommandøren og i øvrigt ansvarlige ledere, der
finder, at geværet er anbragt på en uforsvarlig måde, eller som skal undersøge det.
Enhver, der får et andet våben end sit eget i hænde, skal straks undersøge, om det pågældende våben er ladt.
c. Geværet må kun lades på skydestandpladsen, og mundingen skal under ladning pege frem mod skiverne.
d. Hvis en skytte ønsker at forlade sin skydestandplads under skydningen, skal han/hun først aflade sit gevær og underrette banekommandøren.
e. En skytte, der overholder reglerne, har krav på ikke at blive forstyrret. Tilskuerne og andre skytter bag skydelinien må ikke komme med tilråb eller på
anden måde blande sig i forholdene på skydelinien, og skydelederen er forpligtet til at bortvise enhver, der ikke retter sig efter denne bestemmelse.
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f. Enhver konkurrencedeltager har pligt til at kende foranstående konkurrencebestemmelser og regler for opførsel. Ved at tilmelde sig indvilger skytten i at
underkaste sig enhver afgørelse, der bliver truffet som følge af, at han/hun begår fejl.
g. .Efter endt skydning forsynes riflen med sikkerhedspløk. For våben med magasin, fjernes magasinet

§ 18. Straffe
18.1. Overtrædelse af bestemmelserne i ”Reglement riffel 15m” og ”Reglement riffel 50m” kan, efter stævnejuryens skøn straffes med diskvalifikation.
§ 19. Mesterskab
19.1. Hvis der er kapacitet og mandskab dertil, kan der afholdes mesterskab individuelt.
19.2. Mesterskabsskydning er en gentagelse af den under - bestemmelser vedr. skydning på 50 m - nævnte.
De to resultater lægges sammen (krydstierne fra hovedskydningen skal ikke medregnes) og den, der har det største sammenlagte resultat, vinder
mesterskabet. Deltagelse i mesterskabsskydning er frivillig, dog skal alle have mulighed for at deltage. Ved pointlighed i det sammenlagte resultat, er det
mesterskabsskydningen, der afgør placeringen.
19.3. Enhver skytte skal tildeles en bane til mesterskabsskydning senest (max. 2 timer efter) skytten har tilmeldt sig til mesterskabsskydning. Skytten kan
ikke tilmelde sig mesterskabsskydning før efter afviklingen af hovedskydningen.
§ 20. Protester
20.1. Protester afleveres skriftligt senest 15 min. efter stævnets afvikling, vedlagt et depositum på kr. 100,-.
§ 21. Resultatlister
21.1. Resultatlister skal offentliggøres på nettet umiddelbart efter stævnet, for open stævner er det arrangøren der bestemmer hvor og hvordan resultatet
skal offentliggøres.
§ 22. Internetskydning
22.1. Der skydes efter de gældende regler for 15 m skydning.
22.2 Finalestævnet afvikles som et handikapstævne, hvor der skydes i to klasser, en klasse for skytter med albuestøtte, albuestøtte med geværstøtte og
med geværstøtte, en klasse for fritstående skytter.
22.3. Handikap udregnes efter følgende regler: Hvis en skytte har et gennemsnit på 194.00 eller derover får skytten ingen tillæg.
Hvis skytten har et gennemsnit der er mindre end 194,00, beregnes tillægget således: ((194 – gennemsnit) x 0,8) = tillæg.
Det er således at ingen skytter kan opnå mere end 200 point. Hvis to skytter står lige er det det skudte resultat uden tillæg der afgør stillingen.

Bestemmelser vedr. skydning
1. Klasseinddeling
1.1. Liggende med albue- og riffelstøtte – fortrinsvis børn indtil 15 år eller skytter med et handikap der godtgør denne skydestilling..
Kl. ÅA skytter der ifølge registreringskort skyder 145 p. eller derover.
Kl. ÅB skytter der ifølge registreringskort skyder 138 p. eller derover.
Kl. ÅC skytter der ifølge registreringskort skyder under 138 p.
1.2. Liggende med albuestøtte – siddende eller stående med albue- eller riffelstøtte.
Alle, uanset køn, fyldt 15 år.
Kl. LA skytter der ifølge registreringskort skyder 145 p. eller derover.
Kl. LB skytter der ifølge registreringskort skyder 138 p. eller derover.
Kl. LC skytter der ifølge registreringskort skyder under 138 p.
1.3. Stillingsskydning - Alle, uanset køn, fyldt 15 år.
Kl. SA skytter der ifølge registreringskort skyder 140 p. eller derover.
Kl. SB skytter der ifølge registreringskort skyder 133 p. eller derover.
Kl. SC skytter der ifølge registreringskort skyder under 133 p.
1.4. Hold.
Kl. A hold der ifølge registreringskort skyder 435 p. eller derover.
Kl. B hold der ifølge registreringskort skyder 425 p. eller derover.
Kl. C hold der ifølge registreringskort skyder under 425 p.
Et hold skal bestå af min. 3 og max. 4 skytter (forskellige personer).
Hold kan sammensættes af skytter fra samme eller flere kategorier.
Klassificering af hold sker på grundlag af holdets 3 bedste skytters (personers) gennemsnit ifølge registreringskort.
1.5. Generelt.
Klassificering foretages af foreningen i henhold til omstående.
2. Skydestilling
2.1. Vedr. de under klasseinddeling nævnte skydestillinger henvises til de forannævnte generelle bestemmelser § 5.1. Skydestillinger.
2.2. Liggende med albue- og riffelstøtte omfatter:
15 skud i liggende stilling med albue- og riffelstøtte.
Liggende med albuestøtte omfatter:
15 skud i liggende stilling med albuestøtte.
Stillingsskydning omfatter:
5 skud i liggende stilling uden anlæg.
5 skud i fritstående stilling.
5 skud i knælende stilling.
3. Skiver
3.1. Ringskive M90 50 m. Skiven skal være én hel plade, som går fra 1 til 10.
3.2. Hvor forholdene taler for det, må indstiksskiver benyttes.
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3.3. Ekstra prøveskive skal på forlangende udleveres til skytten, men skytten skal selv medbringe skud til stævnet eller købe dem af arrangøren.
4. Skudantal
4.1. Der må skydes ubegrænset prøveskud forud for 15 gældende skud med højst 5 skud til hver plet.
4.2. Hvis der benyttes indstiksskiver, skal skud, der sidder placeret udenfor det areal, indstiksskiven dækker, markeres af banekommandøren, i hvilken
stilling skuddet er afgivet. Denne markering skal ske, inden skydningen fortsættes.
4.3. Der må ikke skydes prøveskud, efter gældende skud er påbegyndt.
5. Skydetid
5.1. 30 min. incl. prøveskud.
5.2. Ved fleksibel skydetid tillægges 5 min. som bruges til og fra banen.
5.3. Ved overskridelse af skydetiden kan skytten diskvalificeres.
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Vejledning for banekommandører
Ved Firmaidræt Open-stævner i riffelskydning 50 m.
Banekommandører
For at sikre at alt går rigtigt til såvel konkurrencemæssigt som sikkerhedsmæssigt, er det nødvendigt med banekommandører.

Hold øje med
I det følgende nævnes nogle af de situationer, hvor banekommandøren skal være på vagt:
a. At skytten ikke læner sig op ad eller berører bordet/væggen. D.v.s. at du klart skal kunne se luft mellem skytten og bordet/væggen.
Kan du ikke det, så bed skytten flytte sig lidt tilbage. Bestræb dig på at få dette klaret medens skytten skyder sine prøveskud.
b. At skytten ikke har noget i lommerne eller under tøjet, der kan give ham/hende støtte under skydningen.
c. At skytten afgiver sine skud i skydestillingen, der er markeret på skiverne.
d. At skytten, efter at være påbegyndt de gældende skud, ikke skyder flere prøveskud.
e. At skytter, der skyder med albuestøtte, ikke benytter medbragt underlag.
f. At skytter, der benytter albuebeskyttere eller polstring i øvrigt, kun har dette på ydersiden af jakken/trøjen.
g. At linksskytter, når der ikke forefindes linksbaner, kan få hjælp til skivetræk og skiveskift i liggende skydestilling. Hjælpen skal udføres
af en banekommandør. Anden hjælp er ikke tilladt.
h. At skytten i knælende skydestilling er iført fodtøj med bøjelig sål.
i.

At skytten ikke skyder prøveskud forud for en festskive.

j. At skytten ikke generer andre skytter ved f.eks. at tale højt.
!! HUSK !!
Mobiltelefoner skal være slukket, når skytterne befinder sig på skydebanen.
Her nævnes svar på nogle spørgsmål, du kan blive stillet overfor.
Fejl på banen eller funktioneringsfejl
Sker der fejl på banen, så skytten må afbryde sin skydning/flytte til en anden bane eller opstår der funktioneringsfejl ved våbnet således,
at skytten må reparere våbnet eller fremskaffe et andet våben, skal skytten fortsætte sin skydning, hvor den blev afbrudt. Skytten har
krav på nye prøveskud samt til skydetiden at få tillagt det antal min. afbrydelsen og nye prøveskud har varet.
Ikke mit skud
Påstår en skytte at have et skud i sin skive, som skytten ikke selv har skudt, skal du prøve at finde den skytte, som har afgivet skuddet.
Lykkes det at finde skytten, noterer du på den skive, hvor skuddet sidder, hvem skuddet tilhører (nr.), og på den skive, hvor skuddet
mangler, noterer du hvilken skive skuddet sidder i (nr.). Husk underskrift.
Lykkes det ikke at finde ”synderen”, får skytten, der har skuddet i sin skive skuddet.
I begge tilfælde får skytten skuddets værdi.
Finder du ”synderen”, men der er uenighed om, hvilket skud, der er skudt i forkert skive, får ”synderen” det dårligste skud i skiven.
For mange skud
En veteran- eller dameskytte, der har skudt for mange skud i en skive, kan såfremt det ikke er i sidste skive, udligne det ved at skyde
tilsvarende antal skud færre i næste skive.
En stillingsskytte, der skyder for mange skud i en af stillingerne, kan IKKE udligne dette ved at skyde tilsvarende antal skud færre i
næste skive.
2 skud i samme hul
Er en skytte i tvivl, om der er 2 skud i samme hul, skal du altid sørge for at skiven kommer i skivekontrollen, der afgør, hvorvidt der er 1
eller 2 skud.
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Forbier
Et skud, der sidder i skiven men ikke berører yderste ring, betragtes som gældende skud og tæller 0 point.
Store skiver
Når der bruges store skiver, og baggrundspladen ikke er mindst 30 mm bredere, har skytterne krav på hjælp til skiveskift i liggende
skydestilling.
Hjælpen skal udføres af en banekommandør, og må kun bestå i at skifte skiverne. Skytten skal selv betjene kontakt for skivetræk.
Skud udenfor instiksskiven
Prøveskud, der sidder udenfor indstiksskiven, skal altid markeres af banekommandøren. Husk at notere dit navn.
Stillingsskytter, der placerer et skud udenfor indstiksskiven, skal altid have markeret i hvilken stilling, skuddet er afgivet.
Udvisning
Bliver du udsat for en skytte, der groft afviser dine anvisninger, kan du bede skytten forlade banen. Det vil dog være en god idé først at
få fat i en af de andre banekommandører/skydelederen eller stævneledelsen, til hvem du i øvrigt altid skal henvende dig, hvis du er i
tvivl om noget.
Sidst men ikke mindst
Se efter at låsene på våbnene står åbne og at våbnet er forsynet med en sikkerhedspløk, når skytterne forlader banerne samt at der
ikke står våben udenfor banerne med låsen lukket.
Husk at betragte våbnet som ladt, indtil du selv har kontrolleret det.
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Pistol 15 m
Generelle bestemmelser
§ 1. Tilmeldelse
1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til Firmaidræt Open-stævner.
1.2. Deltagerberettigede er alle, der inden udløbet af sæsonen er fyldt 13 år, og fysisk er i stand til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at håndtere en
pistol.
1.3. Tilmelding sker gennem foreningen, og denne er ansvarlig for at de anførte hold/par/deltagere opfylder betingelserne for deltagelse.
Tilmelding til Firmaidræt Open-stævner skal ske via den elektroniske online tilmelding på Dansk Firmaidrætsforbunds hjemmeside www.firmaidraet.dk.
1.4. Såfremt en ny skytte skal deltage på klubhold, skal der senest 30 min. før første skytte på holdet skal skyde, foreligge en skriftlig ansøgning.
1.5. Indbydelse/program skal oplyse, om der kan købes patroner samt fabrikat og pris.
§ 2. Registreringskort
2.1. Skytter, der deltager i Firmaidræt Open-stævner, skal være i besiddelse af det af egen foreningen udleverede registreringskort, underskrevet af
foreningen (skydeudvalget), eller det som foreningen udskriver fra SuperNovaOnline,
Kortet skal, for at være gyldigt, være forsynet med skyttens gennemsnit, udregnet med to decimaler.
2.2. Stævneledelsen ved Firmaidræt Open-stævner skal forlange registreringskort forevist og kontrollere det med tilmeldingen.
2.3. Er skytten ikke i besiddelse af registreringskort, skal skyttens forening, senest 8 dage efter stævnedagen, fremsende dokumentation for skyttens
gennemsnit.
2.4. Ved eventuelle præmier i hold/individuelt tilbageholdes denne, til dokumentation foreligger.
2.5. Nye skytter skal klassificeres. Gennemsnittet er af samtlige skydninger (turnering, stævner samt konkurrencer) på 15 m.
2.6. Grundlag for klassificering:
a. Der klassificeres én gang om året. Den 1. maj udregnes gennemsnittet af turneringer, stævner, konkurrencer samt mesterskabsskydning.
b. For skytter med et Firmaidræt Open-stævne resultat, der ifølge punkt d, skal klasses op, skal den nye klasse være gældende hele næste sæson.
c. Det lokale skydeudvalg har til enhver tid pligt til at flytte en skytte til en højere klasse såfremt
skyttens resultater taler herfor.
d. Skytter, der ved stævne, konkurrence, turnering eller til Internetskydning, har skudt nedenstående resultater, skal rykkes op i næste klasse.
Regel for oprykning:
ÅPB skytter, der har skudt 160 p. eller mere skal rykke til ÅPA og have et gennemsnit på 150,00
P2B skytter, der har skudt 185 p. eller mere skal rykkes til P2A og have et gennemsnit på 175,00
P2C skytter, der har skudt 170 p. eller mere skal rykkes til P2B og have et gennemsnit på 160,00
PB skytter, der har skudt 180 p. eller mere skal rykkes til PA og have et gennemsnit på 170,00
PC skytter, der har skudt 165 p. eller mere skal rykkes til PB og have et gennemsnit på 155,00
2.7. Oprykningen skal da være sket til næste stævne, og skytten vil få et »gennemsnit«, som svarer til laveste antal point i næste klasse.
§ 3. Våben
3.1. Enhver standardpistol eller revolver cal. 22 må anvendes, når våbnet overholder de nedenfor anførte mål og bestemmelser.
3.2. Der må ikke anvendes nogen form for optiske sigtemidler på våbnet.
3.3. Våbnet skal kunne indeholdes i en kasse med målene:
50 x 150 x 300 mm.
Der skal dispenseres for målekassens mål, hvis skyttens fysiske forhold taler derfor. Samtidig skal det naturligvis stadig være en standardpistol.
3.4. Forsigte eller vægtklodser må ikke rage udenfor våbnets munding.
3.5. Våbnet incl. kontravægt (løsvægt på piben) må ikke overstige 1400 g. Fremstillet kontravægt er tilladt.
3.6. Pibens længde må ikke overstige 153 mm. Mundingsbremse eller tilsvarende anordning må ikke anvendes.
3.7. Afstand mellem kærv og korn må ikke overstige 220 mm.
3.8. Aftrækket skal holde mindst 1000 g målt lodret med piben lodret. Som vægt benyttes en af samme type som DGI skydning benytter.
§ 4. Hjælpere
4.1. Det er ikke tilladt at benytte hjælpere på standpladsen - undtaget pkt. 4.2.
Kun stævneleder og banekommandør eller idræt og motionsafdeling kan dispensere herfra.
4.2. Der SKAL fra de foreninger, der stiller med børne-/handicappede skytter, være en kvalificeret hjælper til hvert barn/handicappet, da arrangørerne ikke
kan pålægges at skaffe hjælpere til alle børn/handicappede.
§ 5. Skydestillinger, aldersinddelinger, anlægs-/støttepude og særlige bestemmelser
5.1. Skydestillinger og aldersinddeling
a. Børn der pr. 1. september er fyldt 13 år men ikke 16 år eller skytter med et handikap der godtgør denne skydestilling
Stående eller siddende med anlæg (støttepude) med tohåndsfatning.
b. Alle uanset køn der pr. 1. september er fyldt 16 år.
Stående frit uden anlæg med tohåndsfatning.
c. Alle uanset køn der pr. 1. september er fyldt 16 år.
Stående frit uden anlæg med enhåndsfatning.
5.2. Anlægs-/støttepuden
Anlægs-/støttepuden, der anvendes i siddende skydestilling, må ikke overskride nedenstående mål med mere end +/-10 mm (se tegning her under).
Alle mål er i mm og trolerencen +/- 10 mm.

Skudretning
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5.3. Særlige bestemmelser
En skytte, der ved lægeattest kan godtgøre, at han/hun på grund af legemsbygning/invaliditet ikke er i stand til at indtage en foreskreven stilling, kan
ansøge DFIF’s Idræt og motions afdeling om tilladelse til at udføre skydningen i en anden stilling, dog ikke liggende.
Mål og dimensioner på anlægs-/støttepuden.
§ 6. Påklædning
6.1. Briller
Enhver form for briller, herunder solbriller, må anvendes.
§ 7. Skivebedømmelse
7.1. Point: Der gives point efter ringene, idet der tælles indefter ved berørt ring.
Berøres yderste ring tæller skuddet som 3 point.
Et skud uden for yderste ring, som ikke berører yderste ring, giver ret til omskud.
7.2. Dersom 2 eller flere skytter opnår samme pointtal, er rækkefølgen: Den skytte går forud, der har flest tiere, derefter niere, ottere osv.
Står skytterne stadig lige, går den skytte forud, der har bedst dårligste skud, derefter næstdårligste skud osv.
§ 8. Måledorne
8.1. Ved Firmaidræt Open-stævner anvendes de af DFIF godkendte måledorne til cal. 22.
(5,6 mm + 0,05)
- 0,00)
Ved Firmaidræt Open-stævner skal de af DFIF udleverede måledorne anvendes.
§ 9. Skud i forkert skive
9.1. Konstaterer en skytte i sin skive et skud, som skytten ikke selv har skudt, skal skytten straks tilkalde banekommandøren. Denne foranstalter en
undersøgelse for at fastslå, hvem skuddet tilhører.
9.2. Såfremt skytten findes, får denne det pågældende skud.
9.3. Såfremt skytten findes, men der er uenighed om, hvilket skud, der er skudt i forkert skive, får skytten det dårligste skud.
9.4. Såfremt det ikke kan fastslås, at en anden har skudt det pågældende skud, beregnes skuddet som gældende.
§ 10. For mange skud
10.1. Er der for mange skud i en serie, trækkes der lige så mange skud fra, som der er for mange i serien, ved at man tager de bedste skud fra først, tiere,
dernæst niere, ottere osv.
10.2. For mange skud i en skive, inden for samme serie, kan opvejes ved at skyde mindre i næste skive, hvis det tydeligt fremgår af serien at der ikke er
skudt for mange skud i alt.
§ 11. Skud i samme hul
11.1. Kan skivedommerne ikke konstatere, at der sidder flere skud i samme hul, skal de forlange omskud; dog har skytten da krav på nye prøveskud.
§ 12. Forbier
12.1. Går et skud forbi en skive, må skytten skyde et nyt skud. Har skytten skudt en forbier, som sidder i skiven og ikke berører yderste ring, må skuddet
ligeledes skydes om.
Se tillige § 7. Skivebedømmelse.
§ 13. Indrangering af hold
13.1. Dersom 2 eller flere hold står lige, går det hold forud, der har mindst pointforskel mellem den bedste og den dårligste af de 3 gældende skytter.
13.2. Er holdene stadig lige, går det hold forud, der har opnået flest tiere, niere osv. henholdsvis som individuel bedømmelse.
§ 14. Fejl
14.1. Banekommandøren skal tilkaldes, såfremt der opstår fejl ved baneanlægget, som kan forstyrre en skytte på en sådan måde, at skytten må afbryde sin
skydning eller flytte fra banen, han/hun skyder på. Skytten fortsætter sin skydning, hvor den blev afbrudt, og har krav på nye prøveskud samt til skydetiden
få tillagt det antal min. afbrydelsen har varet.
§ 15. Funktioneringsfejl
15.1. Hvis våbnet går i stykker, eller ophører med at funktionere, skal banekommandøren straks tilkaldes.
15.2. Skytten må enten reparere våbnet eller fortsætte skydningen med et andet våben. Ekstra prøveskud tillades. Skytten har da krav på 30 min. total
skydetid.
§ 16. Forstyrrelser
16.1. Hvis en skytte - i det øjeblik, der afgives skud - får et slag eller stød på benet eller på anden måde bliver udsat for legemlig forstyrrelse, skal
skydelederen eller stævnejuryen efter fornøden undersøgelse annullere skuddet og tage de nødvendige skridt til at straffe forulemperen. Se § 18 stk. d.
§ 17. Regler for opførsel
17.1. Efter endt skydning forsynes våbnet med sikkerhedspløk. For våben med magasin, fjernes magasinet
17.2. Enhver skytte skal stræbe efter at optræde på en sådan måde, at han/hun er et eksempel til efterlevelse - og ethvert forhold, hvor en skytte tilstræber
at opnå fordele frem for sine konkurrenter, er forbudt.
17.3. Følgende almindelige regler er gældende:
a. Alle våben skal, hvad enten de er ladte eller ikke, behandles med den yderste forsigtighed.
Skytten skal, inden han/hun lægger sit våben fra sig efter en endt serie/skydning, sikre sig, at der ikke er flere patroner tilbage i pistolen.
b. Man må ikke røre ved en anden skyttes våben uden dennes tilladelse. Herfra er dog undtaget banekommandøren og i øvrigt ansvarlige ledere, der
finder, at våbnet er anbragt på en uforsvarlig måde, eller som skal undersøge det.
Enhver, der får et andet våben end sit eget i hænde, skal straks undersøge, om det pågældende våben er ladt.
c. Våbnet må kun lades på skydestandpladsen, og mundingen skal under ladning pege frem mod skiverne.
Ingen skydning uden for programmet er tilladt. Man må således ikke afgive skud for at »varme« piben op eller rense løbet, medmindre der er udgivet
særlige bestemmelser herfor.
d. Hvis en skytte ønsker at forlade sin skydestandplads under skydningen, skal han/hun først aflade sit våben og underrette banekommandøren.
e. En skytte, der overholder reglerne, har krav på ikke at blive forstyrret. Tilskuerne og andre skytter bag skydelinien må ikke komme med tilråb eller på
anden måde blande sig i forholdene på skydelinien, og skydelederen er forpligtet til at bortvise enhver, der ikke retter sig efter denne bestemmelse.
f. Enhver stævnedeltager har pligt til at kende foranstående generelle bestemmelser og regler for opførsel. Ved at tilmelde sig indvilger skytten i at
underkaste sig enhver afgørelse, der bliver truffet som følge af, at han/hun begår fejl.
g. Efter endt skydning, forsynes pistolen med en sikkerhedspløk. For våben med magasin fjernes magasinet
§ 18. Straffe
a. Overtrædelse af bestemmelser i Reglement Pistol 15 m. kan efter stævnejuryens skøn, straffes med diskvalifikation.
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§ 19. Mesterskab
19.1. Hvis der er kapacitet og mandskab dertil, kan der afholdes mesterskab individuelt.
19.2. Mesterskabsskydning er en gentagelse af den under - bestemmelser vedr. skydning på 15 m - nævnte. De to resultatet lægges sammen og den, der
har det største sammenlagte resultat, vinder mesterskabet.
19.3. Deltagelse i mesterskabsskydning er frivillig, dog skal alle have tilbuddet om at deltage.
19.4. Ved pointlighed i det sammenlagte resultat, er det mesterskabsskydningen, der afgør placeringen.
19.5. Enhver skytte skal tildeles en bane til mesterskabsskydning senest (max. 2 timer efter) skytten har tilmeldt sig til mesterskabsskydning. Skytten kan
ikke tilmelde sig mesterskabsskydning før efter afviklingen af hovedskydningen.
§ 20. Protester
20.1. Protester afleveres skriftligt senest 15 min. efter stævnets afvikling, vedlagt et depositum på kr. 100,-.
§ 21. Resultatlister.
21.1. Resultatlister offentliggøres på Dansk Firmaidrætsforbunds hjemmeside www.firmaidraet.dk når stævnet er afsluttet, for åbne stævner er det
arrangøren der bestemmer hvor og hvornår resultatlisten skal offentliggøres.
§ 22. Internetskydning
22.1. Der skydes efter de gældende regler for 15 m pistol skydning.
22.2 Finalestævnet afvikles som et handikapstævne, hvor der skydes i to klasser, en klasse for fritstående skytter med to håndsfatning, stående eller
siddende skytter med to håndsfatning og støttepude, en klasse for fritstående skytter med én håndsfatning.
22.3. Handikap udregnes efter følgende regler: Hvis en skytte har et gennemsnit på 184.00 eller derover får skytten ingen tillæg.
Hvis skytten har et gennemsnit der er mindre end 184,00, beregnes tillægget således: ((184 – gennemsnit) x 0,8) = tillæg.
Det er således at ingen skytter kan opnå mere end 200 point. Hvis to skytter står lige er det det skudte resultat uden tillæg der afgør stillingen.
Bestemmelser vedr. skydning
1. Klasseinddeling - individuelt og hold
1.1. Stående eller siddende med anlæg (støttepude) med to håndsfatning -fortrinsvis børn fra 10 til 15 år og skytter med et handikap der berettiger til denne
stilling.
Kl. ÅPA skytter der ifølge registreringskort skyder 150 p. eller derover.
Kl. ÅPB skytter der ifølge registreringskort skyder under 150 p.
1.2. Stående frit uden anlæg med tohåndsfatning - alle uanset køn fyldt 16 år.
Kl. P2A skytter der ifølge registreringskort skyder 175 p. eller derover.
Kl. P2B skytter der ifølge registreringskort skyder 160 p. eller derover.
Kl. P2C skytter der ifølge registreringskort skyder under 160 p.
1.3. Stående frit uden anlæg med enhåndsfatning - alle uanset køn fyldt 16 år.
Kl. PA skytter der ifølge registreringskort skyder 170 p. eller derover.
Kl. PB skytter der ifølge registreringskort skyder 155 p. eller derover.
Kl. PC skytter der ifølge registreringskort skyder under 155 p.
1.4. Hold
Et hold skal bestå af min. 3 og max. 4 skytter (forskellige personer). Hold kan sammensættes af skytter fra samme eller flere kategorier. Klassificeringen af
hold sker på grundlag af holdets 3 bedste skytters (personers) gennemsnit ifølge registreringskort.
Kl. HPA hold der ifølge registreringskort skyder 510 p. eller derover.
Kl. HPB hold der ifølge registreringskort skyder 455 p. eller derover.
Kl. HPC hold der ifølge registreringskort skyder under 455 p.
1.5. Generelt.
Klassificering foretages af foreningen i henhold til ovenstående.
2. Skydestilling
2.1. Der henvises til generelle bestemmelser § 5, samt bestemmelser vedr. skydning 1. klasseinddeling
3. Skiver
3.1. Der anvendes pistolskive 4032.
4. Skudantal
4.1. Der må skydes ubegrænset prøveskud forud for 20 gældende skud med højst 5 skud til hver plet.
5. Skydetid
5.1. 30 min. incl. prøveskud.
5.2. Ved fleksibel skydetid tillægges 5 min., som bruges til og fra banen.
Ved overskridelse af skydetiden kan skytten diskvalificeres.
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Vejledning for banekommandører
ved Firmaidræt Open-stævner i pistol 15 m

Banekommandører.
For at sikre at alt går rigtigt til, såvel konkurrencemæssigt som sikkerhedsmæssigt, er
det nødvendigt med banekommandører.
Til at udføre dette job skal der, af den arrangerende forening udpeges et antal
kvalificerede personer, og de skal sættes ind i vejledning for banekommandører.

Hold øje med.
I det følgende nævnes nogle situationer, hvor du skal være på vagt:
1. At skytten ikke læner sig op ad eller berører bordet/væggen, børn er dog
undtaget.
2. At skytten ikke har noget på eller under tøjet der kan give skytten støtte under
skydningen.
3. At skytten afgiver sine skud i den skydestilling, der er angivet på skiverne og i
programmet.
4. At skytten kun skyder på de skiver vedkommende har fået udleveret.
5. At skytten, efter at være påbegyndt de gældende skud, ikke skyder flere
prøveskud.
6. At lingsskytter, når der ikke forefindes linksbaner, kan få hjælp til skivetræk.
Hjælpen skal udføres af en banekommandør. Anden hjælp er ikke tilladt,
undtaget er dog børneskytter, her skal den forening barnet kommer fra, stille
med en kvalificeret hjælper.
!! Husk !!
Mobiletelefoner skal være slukket på skydebanerne,
når skytterne er på skydebanerne

Herefter skal nævnes svarene på nogle af de spørgsmål, du kan blive stillet overfor.
Fejl på bane eller funktionsfejl.
Sker der fejl på banen, så skytten må afbryde sin skydning og flyttes til en anden
bane, eller opstår der en funktionsfejl ved våbnet, således at skytten må reparere
våbnet eller fremskaffe et andet våben, skal skytten fortsætte sin skydning, hvor den
blev afbrudt. Skytten har krav på nye prøveskud samt at skydetiden får tillagt det
antal minutter, afbrydelsen og nye prøveskud har varet.
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Ikke mit skud.
Påstår en skytte at der er et eller flere skud, som vedkommende ikke har skudt, skal
det undersøges om der kan være tale om at en anden skytte har skudt i en forkert
skive, er dette tilfældet, og man kan enes om hvilke skud der er skudt i forkert skive,
får skytten der har skudt i forkert skive de skud man er enedes om, kan man derimod
ikke enes om hvilke skud der er skudt i forkert skive, får den skytte der har skudt i
forkert skive den eller de dårligste skud.
Hvis der ikke kan findes en der har skudt i forkert skive betragtes skuddene som
gældende.
For mange skud.
En skytte der har skudt for mange skud i en skive, kan såfremt det ikke, er sidste
skive, skyde et tilsvarende antal skud mindre i næste skive.
2. skud i samme hul.
Er en skytte i tvivl, om der er 2 skud i samme hul, skal du altid sørge for at skiven
kommer i skivekontrollen, der afgør, hvorvidt der er 1 eller 2 skud, og du skal sørge
for at skytten bliver på sin standplads indtil sagen er afgjort.
Forbier.
Et skud der sidder i skiven, men ikke berører yderste ring, giver ret til omskud. I
tvivlstilfælde, hvorvidt skuddet berører yderste ring, skal skiven til bedømmelse i
skivekontrollen, hvor afgørelsen træffes.
Gemte/sammenhængende skiver.
Hvis en skytte, på grund af sammenhængende skiver, er kommet til at skyde på flere
skiver, skal skytten have udleveret et antal skiver så det svarer til dem der skal være.
Skiverne skal mærkes med skyttens nr. og den eller de skiver skytten ved et uheld er
kommet til at skyde i skal tydelig markeres med gemt og banekommandørens
initialer.
Sidst men ikke mindst.
Se efter at magasiner er ude af våbnet og at våbnet er forsynet med lovbestemt
sikkerhedspløk, når skytten forlader banen.
Ser du et våben uden sikkerhedspløk, så bed ejeren om, at få monteret en sådan
sikkerhedspløk.
Denne folder giver svar på en del af de problemer der kan opstå på en skydebane,
men kan svarene ikke findes her, så kontakt Idræts og motionsafdelingen, eller
stævnelederen.
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Pistol 25 m.
Generelle bestemmelser
§ 1. Tilmelding
1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til Firmaidræt Open - stævner.
1.2. Deltagerberettigede er alle, der pr. 1. maj er fyldt 16 år, og fysisk er i stand til, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, at håndtere en pistol.
1.3. Tilmelding sker gennem foreningen, og denne er ansvarlig for at de anførte hold/par/deltagere opfylder betingelserne for deltagelse.
Tilmelding til Firmaidræt Open-stævner skal ske via den elektroniske online tilmelding på Dansk Firmaidrætsforbunds hjemmeside www.firmaidraet.dk.
1.4. Såfremt en ny skytte skal deltage på klubhold, skal der senest 30 min. før første skytte på holdet skal skyde, foreligge en skriftlig ansøgning.
1.5. I indbydelse/program skal oplyses, om der kan købes patroner samt fabrikat og pris.
§ 2. Registreringskort
2.1. Skytter, der deltager i Firmaidræt Open-stævner, skal være i besiddelse af det af den lokale forening udleverede registreringskort, underskrevet af
foreningen (skydeudvalget) eller det som foreningen udskriver fra SuperNovaOnline,. Kortet skal, for at være gyldigt, være forsynet med skyttens
gennemsnit, udregnet med 2 decimaler.
2.2. Stævneledelsen ved Firmaidræt Open-stævner skal forlange registreringskort forevist og kontrollere det med tilmeldingen.
2.3. Er skytten ikke i besiddelse af registreringskort, skal skyttens forening, senest 8 dage efter stævnedagen, fremsende dokumentation for skyttens
gennemsnit.
2.4. Ved eventuelle præmier i hold/individuelt tilbageholdes denne, til dokumentation foreligger.
2.6. Grundlag for klassificering:
a. Der klassificeres én gang om året. Den 1. oktober udregnes gennemsnittet af turneringer, stævner, konkurrencer samt mesterskabsskydning.
b. For skytter med et Firmaidræt Open-stævne resultat, der ifølge punkt d, skal klasses op, skal den nye klasse være gældende hele næste sæson.
c. Det lokale skydeudvalg har til enhver tid pligt til at flytte en skytte til en højere klasse, såfremt skyttens resultater taler herfor.
Skytter, der ved stævne, konkurrence, turnering eller til Internetskydning, har skudt nedenstående resultater skal rykkes op i næste klasse.
Kl. P2B skytter. Der har skudt 360 p. eller mere skal rykkes til P2A og have et gennemsnit på 340,00
Kl. P2C skytter, der har skudt 335 p. eller mere skal rykkes til P2B og have et gennemsnit på 300,00
Kl. PB skytter, der har skudt 344 p. eller mere skal rykkes til PA og have et gennemsnit på 320,00
Kl. PC skytter, der har skudt 316 p. eller mere skal rykkes til PB og have et gennemsnit på 280,00
§ 3. Våben
3.1. Enhver standardpistol eller revolver cal. 22 må anvendes når våbnet overholder de nedenfor anførte mål og bestemmelser.
3.2. Der må ikke anvendes nogen form for optiske sigtemidler på våbnet.
3.3. Våbnet skal kunne indeholdes i en kasse med målene:
50 x 150 x 300 mm.
Der skal dispenseres for målekassens mål, hvis skyttens fysiske forhold taler derfor. Samtidig skal det naturligvis stadig være en standardpistol.
3.4. Forsigte eller vægtklodser må ikke rage udenfor våbnets munding.
3.5. Våbnet incl. kontravægt (løsvægt på piben) må ikke overstige 1400 g. Fremstillet kontravægt er tilladt.
3.6. Pibens længde må ikke overstige 153 mm. Mundingsbremse eller tilsvarende anordning må ikke anvendes.
3.7. Afstand mellem kærv og korn må ikke overstige 220 mm.
3.8. Aftrækket skal holde mindst 1000 g målt lodret med piben lodret. Som vægt benyttes en af samme type som DDS benytter.
§ 4. Hjælpere
4.1. Det er ikke tilladt at benytte hjælpere på standpladsen. Kun banekommandøren i samarbejde med stævnelederen kan dispensere herfra.
§ 5. Skydestillinger og aldersinddeling
a. Alle uanset køn, der pr. 1. maj er fyldt 16 år.
Stående frit uden anlæg med to håndsfatning.
b. Alle uanset køn, der pr. 1. maj er fyldt 16 år.
Stående frit uden anlæg med én håndsfatning.
§ 6. Påklædning
6.1. Briller
Enhver form for briller, herunder solbriller, må anvendes.
§ 7. Skydningens gennemførelse
7.1. Skudafstand
Afstanden skal være 25 m (+/- 25 cm) målt fra skivens forkant til skydelinjen
7.2. Klargøring
Skytterne bør altid gives max. 10 minutter til at klargøre skydningens prøveserie.
Den instruktion, der skal gives skydeholdet forud for skydningen, kan gives inden for de første 7 minutter og så betids, at den kan afsluttes med:
»Skydningen begynder om 3 minutter«. I disse 3 minutter bør skytten have mulighed for at afprøve skydestillingen mod frontvendte skiver eller foretage
anden klargøring til skydningen
7.3. Instruktion til skydeholdet Instruktionen, der gives forud for en skydning, kan indeholde velkomst og - afhængig af, hvor rutineret skytterne er - omfatte
kommandoerne med intervaller, sikkerhedsmæssige forhold og særlige bemærkninger vedrørende markering og baneanlæg, som afviger fra det normale.
7.4.Antal skud og skiver
Der afgives 5 prøveskud inden for 150 sekunder.
Dette kan gentages een (1) gang.
Herefter afvikles 40 gældende skud, fordelt på 4 serier á 5 skud på 150 sekunder pr. serie samt 4 serier á 5 skud på 20 sekunder pr. serie.
Der udleveres 8 stk. indstiks centrumskiver til gældende serier og alle skiverne til være forsynet med skyttens nummer.
Skytten skriver selv standpladsnr. på skivernes bagside, når han/hun har valgt eller fået anvist standplads.
Prøveskiven vil være opsat, når skytten kommer til standpladsen.
Skiverne vil af arrangørerne blive opsat, udskiftet og indsamlet for senere bedømmelse.
7.5. Andre bemærkninger
Først på kommandoer »Lad« må skytten begynde at fylde patroner i magasin eller tromle. Der må højst isættes 5 patroner af gangen.
Senest på kommandoen »Skyd« eller når skiverne svinger væk, skal armen være sænket til udgangsstillingen (under 45°), og må tidligst hæves, når
skiverne begynder at svinge frem.
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§ 8. Funktioneringsfejl
8.1. Definition og forhold
Hvis et skud ikke er blevet affyret på grund af funktionernes fejl ved et våben, skal skytten straks indtage udgangsstilling, eller fortsat holde våbenet
pegende i skudretningen og underrette banekommandøren om funktionernes fejlen ved at hæve den frie hånd eller give et tegn uden at forstyrre øvrige
skytter.
Hvis det ikke umiddelbart kan erkendes, hvad årsagen til fejlen er, skal banekommandøren på forsvarlig måde tage våbnet, rette det mod banens ende vold
uden at pege mod skiven og påvirke aftrækkeren en gang. Affyres våbnet er funktionernes fejlen »ikke gyldig«. Affyres våbnet ikke, afgøres fejlens art evt.
sammen med dommeren.
Opstår funktionernes fejl under prøveskydning eller ved gældende serie (150 sekunder), kan det være en fordel, at skytten selv afhjælper fejlen og
fortsætter skydningen. Kommer skytten imidlertid i tidsnød efter selv at have forsøgt at afhjælpe fejlen og melder funktionernes fejlen, bliver fejlen regnet
som »ikke gyldig«, med mindre fejlen er skjult (brækket slagstift m.v.).
8.2. Som gyldig funktionernes fejl anerkendes
a. projektilet har ikke forladt løbet,
b. mekanismen er udløst,
c. der er uaffyret patron i kammeret med tydelig anslag af slagstiften,
d. hylstret ikke kastet ud,
e. patron, hylster eller andet har hindret mekanismen i at fungere,
f. slagstiften er faldet af eller beskadiget,
g. andre dele af våbnet beskadiget, således at korrekt funktionering hindres (f.eks. forårsager automatisk affyring).
8.3. Som »ikke gyldig« funktionernesfejl betragtes
a. skytten har rørt bundstykket eller sikring, eller våbnet er blevet berørt af en anden person, inden det er blevet undersøgt af banekommandøren,
b. våbnet er ikke blevet afsikret forind-en skydning,
c. skytten har ikke ladt sit våben forind-en skydning,
d. skytten har ladt med mindre end 5 patroner,
e. skytten har ikke sluppet aftrækkeren helt efter affyring af foregående skud,
f. våbnet er ladt med forkert ammunition,
g. magasinet er forkert isat eller faldet af under skydningen,
h. enhver årsag som skytten med rimelighed burde have kontrolleret forinden skydningens påbegyndelse.
8.4. Andre bemærkninger
Hvis en konstateret våbenfejl ikke kan afhjælpes, kan skytten tilbydes at fortsætte skydningen med erstatningsvåben. Skytten må i dette tilfælde skyde nye
prøveskud. Hvis ovennævnte medfører forsinkelse i skydningen, kan skydelederen beordre anden tid og standplads for skyttens resterende serie.
§ 9. Omskydning ved funktioneringsfejl
9.1. Funktioneringsfejl i gældende serie
Der tillades skytten 2 omskydninger pr. skydning (1 skydning er lig med 8 serier á 5 skud).
9.2. Gyldige funktioneringsfejl i gældende serier.
Serien skydes om, der skal markeres hvor mange skud skytten har afgivet, ved at tælle patroner og ved at tælle de skud der er i skiven. Skytten skal nu
skyde 5 gældende skud og skytten bliver noteret for de 5 dårligste af alle afgivne skud.
Eks.: Hvis skytten får funktioneringsfejl efter 3. skud, skydes alle 5 skud om således, at der er 8 skud i skiven, og her er det de 5 dårligste skud, der bliver
noteret. Er der kun 7 skud i skiven, betragtes det manglende skud som en forbier og noteres som sådan.
9.3. Ikke gyldig funktioneringsfejl i gældende serie.
Ingen omskydning, afgivne skud tæller.
9.4. Funktioneringsfejl i prøveserie
Opstår fejlen i en prøveserie vil denne ikke tælle med i antallet af funktioneringsfejl pr. omgang, og der vil ikke blive foretaget omskydning.
Skytten har imidlertid ret til at fuldføre prøveserien, men mod en stationær, frontvendt skive, skydetid 2 minutter.
§ 10. Skud i utide
10.1. Skud afgivet før seriens begyndelse eller efter seriens ophør regnes som forbier.
Serien regnes påbegyndt på kommandoen »Skyd«, eller når skiverne svinges frem. Serien regnes for ophørt på kommandoen »Hold inde«, eller når
skiverne svinges bort.
Opstår der ved skydning tvivl om, hvilket/hvilke skud der blev afgivet før seriens begyndelse/efter seriens ophør, tages fra den bedste ende.
§ 11. Skud i forkert skive
11.1. En skytte, der skyder i forkert skive, vil få det/disse skud noteret som forbier. Skytten må ikke skyde skuddet/skuddene om.
11.2. Den skytte, som har for mange skud i sin skive, skal tilskrives det/de bedste skud i skiven, såfremt det ikke kan afgøres - som f.eks. ved brug af
bagskiver - hvilke skud der tilhører den pågældende skytte.
§ 12. Skivebedømmelse
12.1. Der gives point fra 0-10. Indadtælling anvendes.
Dersom kraven på en DFIF måledorn cal. 22 berører/tangerer nogen del af en ring ind til et felt af højere værdi, er det den højeste værdi, der noteres.
12.2. Måledorn anvendes kun en gang pr. skudhul.
Når målerdorn anvendes, skal skiven lægges vandret.
12.3. Ved bedømmelse af »lange« skud på svingbare skiver, måles kun hullet i skivematerialet (se skitse herunder). Har hullet en længde på mere end 7
mm noteres skuddet som forbier.
12.4. Dersom 2 eller flere skytter opnår samme pointtal, er rækkefølgen: Den skytte går forud, der har flest tiere, derefter niere, ottere osv.
Står skytterne stadig lige, går den skytte forud, der har bedst dårligste skud, derefter næst dårligste skud osv.
På skitsen er A hullet, hvor projektilet har gennembrudt skivematerialet. L er hullets længde. Det sorte område er projektilets afskrab på skiven uden at
gennembryde materialet.
12.5. Dersom 2 eller flere hold står lige, går det hold forud, der har mindst pointforskel mellem den bedste og den dårligste af de 3 gældende skytter.
12.6. Er holdene stadig lige, går det hold forud, der har opnået flest tiere, niere osv. henholdsvis som individuel bedømmelse.
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12.7. Ved DM-stævner anvendes de af Dansk Firmaidrætsforbund godkendte måledorne til
cal. 22 (5,6 mm + 0,05 - 0,00)
Ved Firmaidræt Open-stævner skal de af Dansk Firmaidrætsforbund udleverede måledorne anvendes.

På skitsen er A hullet, hvor projektilet har gennembrudt skivematerialet. L er hullets længde. Det sorte område er projektilets afskrab på skiven uden at
gennembryde materialet.
§ 13. Forstyrrelser
13.1. Hvis en skytte- i det øjeblik, der afgives skud - får et skub eller på anden måde bliver udsat for legemlig forstyrrelse, skal skydelederen eller
stævnejuryen efter fornøden undersøglse annullere skuddet og tage de nødvendige skridt til at straffe forulemperen. Se § 15 stk. 15.4.
§ 14. Regler for opførsel
14.1. Efter endt skydning forsynes pistolen med sikkerhedspløk. For våben med magasin, fjernes magasinet.
14.2. Enhver skytte skal stræbe efter at optræde på en sådan måde, at han/hun er et eksempel til efterlevelse - og ethvert forhold, hvor en skytte tilstræber
at opnå fordele frem for sine konkurrenter, er forbudt.
14.3. Alle våben skal, hvad enten de er ladt eller ikke, behandles med den yderste forsigtighed. Et våben med lukket bundstykke er pr. definition altid ladt.
Skytten skal inden han/hun lægger sit våben fra sig efter endt serie/skydning, sikre sig, at der ikke er flere patroner tilbage i pistolen.
14.4. Man må ikke røre ved en anden skyttes våben uden dennes tilladelse.
Herfra er dog undtaget banekommandøren og øvrige ansvarlige ledere, der finder, at våbnet er anbragt på en uforsvarlig måde, eller som skal undersøge
det.
Enhver, der får et våben i sine hænder, skal straks undersøge, om våbnet er ladt, og i bekræftende fald aflade.
14.5. Våbnet må kun lades på skydestandpladsen, og mundingen skal under ladning, pege frem mod skiverne.
Ingen skydning uden for programmet er tilladt. Man må således ikke afgive skud for at »varme« piben op eller rense løbet, medmindre der er udgivet særlig
bestemmelser herfor.
14.6. En skytte, der overholder reglerne, har krav på ikke at blive forstyrret. Tilskuere og andre skytter bag skydelinjen må ikke komme med tilråb eller på
anden måde blande sig i forholdene på skydelinjen, og skydelederen er forpligtet til at bortvise enhver, der ikke retter sig efter denne bestemmelse.
14.7. Enhver konkurrencedeltager har pligt til at kende foranstående konkurrencebestemmelse og regler for opførsel. Ved at tilmelde sig indvilliger skytten i
at underkaste sig enhver afgørelse, der bliver truffet som følge af, at han/hun begår fejl.
§ 15. Straffe
15.1. Overtrædelse af bestemmelserne i ”Reglement pistol 15 m” og ”reglement pistol 25 m kan, efter stævnejuryens skøn, straffes med diskvalifikation.
§ 16. Mesterskab
16.1. Hvis der er kapacitet og mandskab dertil, kan der holdes mesterskab individuelt.
16.2. Mesterskabsskydning er en gentagelse af den under - bestemmelser vedr. skydning på 25 m - nævnte. De to resultater lægges sammen og den, der
har det største sammenlagte resultat, vinder mesterskabet.
16.3. Ved pointlighed i det sammenlagte resultat, er det mesterskabsresultatet, der afgør placeringen.
16.4. Deltagelse i mesterskabsskydning er frivillig, dog skal alle have tilbuddet om at deltage.
16.5. Hvis arrangøren afholder mesterskabsskydning, kan tilmeldingen til denne ske sammen med tilmeldingen til hovedskydningen.
§ 17. Protester
17.1. Protester afleveres skriftlig senest 15 min. efter stævnets afvikling, vedlagt et depositum på kr. 100,-.
§ 18. Resultatlister
18.1. Resultatlister offentliggøres på forbundets hjemmeside www.firmaidraet.dk straks efter stævnet er afsluttet, for åbne stævner er det arrangøren der
bestemmer hvor og hvornår resultatlisten skal offentliggøres.
Bestemmelser vedrørende skydning.
1. Klasseinddeling - individuelt og hold
1.1. Stående frit uden anlæg med tohåndsfatning - alle uanset køn fyldt 16 år.
Kl. P2A skytter der ifølge registreringskort skyder 340 point eller derover.
Kl. P2B skytter der ifølge registreringskort skyder 300 point eller derover.
Kl. P2C skytter der ifølge registreringskort skyder under 300 point.
1.2. Stående frit uden anlæg med enhåndsfatning - alle uanset køn fyldt 16 år.
Kl. PA skytter der ifølge registreringskort skyder 320 point eller derover.
Kl. PB skytter der ifølge registreringskort skyder 280 point eller derover.
Kl. PC skytter der ifølge registreringskort skyder under 280 point.

30

1.3. Hold
Et hold skal bestå af min. 3 og max. 4 skytter (forskellige personer).
Hold kan sammensættes af skytter fra samme eller flere kategorier.
Klassificeringen af hold sker på grundlag af holdets 3 bedste skytters (personers) gennemsnit ifølge registreringskort.
Kl. HPA hold der ifølge registreringskort skyder 960 p. eller derover.
Kl. HPB hold der ifølge registreringskort skyder 840 p. eller derover.
Kl. HPC hold der ifølge registreringskort skyder under 840 p.
1.4. Generelt.
Klassificering foretages af foreningen i henhold til ovenstående.
2. Skydestilling
2.1 Fritstående med én håndsfatning eller fritstående med to håndsfatning, udgangstilling med armen og våbnet pegende i skudretning og under 30o
indtil skiverne kommer frem
3. Skiver
3.1. Der anvendes pistolskive nr. 10.
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Vejledning for banekommandører
ved Firmaidræt Open-stævner i pistolskydning på 25 m
1. Banekommandører
For at sikre at alt går rigtigt til såvel konkurrencemæssigt som sikkerhedsmæssigt, er det
nødvendigt med banekommandører.
2. Hold øje med
2.1 I det følgende nævnes nogle af de situationer, hvor banekommandøren skal være på
vagt:
a. At skytten ikke læner sig op ad eller berører bordet/væggen. D.v.s. at man klart skal
kunne se luft mellem skytten og bordet/væggen. Kan man ikke det, så bed skytten flytte
sig. Bestræb dig på at få dette klaret medens skytten skyder sine prøveskud.
b. At skytten ikke har ting under tøjet, der kan give ham/hende støtte under skydningen.
c. At skytten afgiver sine skud i skydestillingen, der er markeret på skiverne.
d. At skytten, efter at være påbegyndt de gældende skud, ikke skyder flere prøveskud.
e. At skytten ikke generer andre skytter, ved bl.a. at tale højt m.m.
3. Kommandoer – velkomst og instruktion
Skydningens start
a. ”Gør klar til prøveserie 5 skud på 150 sekunder”. Dette kan gentages én (1) gang.
b. ”Gør klar til 1./2./3./4. gældende serie á 5 skud på 150 sekunder”.
c. Efter 5 sekunder kommanderes ”Lad” og efter ca. 45 sekunder spørges: ”Er skytterne
klar?” Er dette tilfældet, startes skydningen ca. 3 sekunder efter på kommandoen
”Skyd”, eller ved at skiverne svinger front mod skytterne.
d. Såfremt der på spørgsmålet ”Er skytterne klar?” svares ”Nej” kommanderes ”Om igen”,
hvorefter der ca. 15 sekunder efter atter spørges ”Er skytterne klar?”. Er det tilfældet
startes skydningen som anført.
e. Bliver der imidlertid på spørgsmålet anden gang også svaret ”Nej”, kommanderes ”Sæt
af”, hvorefter sagen undersøges.
Viser det sig at være en fejl, der ikke umiddelbart kan rettes, kommanderes ”Aflad”.
Når skydningen igen genoptages, startes forfra med ”Gør klar”.
Skydningens afslutning
a. Skydetiden udløber ved:
At der kommenderes ”Hold inde” de sidste 2 sekunder af skydetiden, eller at skiverne
svinges bort, eller at der anvendes et forud bekendtgjort signal.
b. Derefter spørges ”Blev alle færdige?”. er dette tilfældet, efterfølges spørgsmålet med
kommandoen ”Aflad” og derefter ”Læg våbnene”, og såfremt der ikke er kikkert på
banen vil der blive kommanderet ”Markering”.
c. Ovenstående gentages for hver serie, og efter sidste serie foretages kontrol af våbnene
inden skytterne kan forlade banen. Dersom en skytte ikke er blevet færdig, undersøges
årsagen, og man forholder sig som anført under funktioneringsfejl.
4. Funktioneringsfejl
Som banekommandør kan du blive udsat for at afgøre om en funktioneringsfejl er lovlig
eller ulovlig. Regler for funktioneringsfejl er beskrevet nedenfor, men findes også i generelle
bestemmelser § 8.
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5. Definition og forhold
Hvis et skud ikke er bleve affyret på grund af funktioneringsfejl ved et våben, skal skytten
straks indtage udgangsstilling, eller fortsat holde våbnet pegende i skudretningen og
underrette banekommandøren om funktioneringsfejlen ved at hæve den frie hånd eller give et
tegn uden at forstyrre øvrige skytter.
Hvis det ikke umiddelbart kan erkendes, hvad årsagen til fejlen er, skal banekommandøren
på forsvarlig måde tage våbnet, rette det mod banens endevold uden at pege mod skiven og
påvirke aftrækkeren en gang.
Affyres våbnet er funktioneringsfejlen ”ikke gyldig”: Affyres våbnet ikke, afgøres
fejlens art evt. sammen med dommeren.
Opstår funktioneringsfejl under prøveskydning eller gældende 150 sekunders serie, kan det
være en fordel, at skytten selv afhjælper fejlen og fortsætter skydningen. Kommer skytten
imidlertid i tidsnød efter selv at have forsøgt at afhjælpe fejlen og melder funktioneringsfejlen,
bliver fejlen regnet som ”ikke gyldig”, med mindre fejlen er skjult (brækket slagstift m.v.).
6. Som gyldig funktionsfejl anerkendes
6.1
a. Projektilet har ikke forladt løbet.
b. Mekanismen er udløst.
c. Der er uaffyret patron i kammeret med tydelig anslag af slagstiften.
d. Hylstret ikke kastet ud.
e. Patron, hylster eller andet har hindret mekanismen i at fungere.
f. Slagstiften er faldet af eller beskadiget.
g. Andre dele af våbnet beskadiget, således at korrekt funktionering hindres (f.eks.
forårsager automatisk affyring).
7. Som ”ikke gyldig” funktioneringsfejl betragtes
7.1.
a. Skytten har rørt bundstykket eller sikring, eller våbnet er blevet berørt af en anden
person, inden det er blevet undersøgt af banekommandøren.
b. Våbnet er ikke blevet afsikret forinden skydning.
c. Skytten har ikke ladt sit våben forinden skydning.
d. Skytten har ladt med mindre end 5 patroner.
e. skytten har ikke sluppet aftrækkeren helt efter affyring af foregående skud.
f. Våbnet er ladt med forkert ammunition.
g. Magasinet er forkert isat eller faldet af under skydningen.
h. enhver årsag som skytten med rimelighed burde have kontrolleret forinden skydningens
påbegyndelse.
8. Andre bemærkninger
hvis en konstateret våbenfejl ikke kan afhjælpes, kan skytten tilbydes at fortsætte
skydningen med erstatningsvåben. Skytten må i dette tilfælde skyde nye prøveskud.
Hvis ovennævnte medfører forsinkelse i skydningen, kan skydelederen beordre anden tid
og standplads for skyttens resterende serie.
9. Omskydning ved funktioneringsfejl
funktioneringsfejl i gældende serie.
Der tillades 2 omskydninger pr. skydning (1 skydning er lig med 8 serier á 5 skud).
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10.Gyldige funktioneringsfejl i gældende serier
Serien skydes om, og skytten noteres for de 5 dårligste af alle afgivne skud.
Eks.: Hvis skytten får funktioneringsfejl efter 3 skud, skydes der 5 nye skud således, at der
er 8 skud i skiven, og her er det de 5 dårligste, der er tællende.
Er der kun 7 skud i skiven, betragtes det manglende skud som en forbier, og
noteres som sådan.
11.Ikke gyldig funktioneringsfejl i gældende serie
Ingen omskydning, afgivne skud tæller, og det/de skud der mangler, bliver noteret som
forbier(e).
12.Funktioneringsfejl i prøveserie
Opstår fejlen i en prøveserie vil denne ikke tælle med i antallet af funktioneringsfejl pr.
omgang, og der vil ikke blive foretaget omskydning. Skytten har imidlertid ret til at fuldføre
prøveserien, men mod en stationær, frontvendt skive, skydetid 2 minutter.
13.Skud i utide
Skud afgivet før seriens begyndelse eller efter seriens ophør regnes som forbier.
13.2 Serien regnes påbegyndt på kommandoen ”skyd”, eller når skiverne svinges frem.
Serien regnes for ophørt på kommandoen ”hold inde”, eller når skiverne svinges bort.
Opstår der ved skydning tvivl om hvilket/hvilke skud, der blev afgivet før seriens
begyndelse/efter seriens ophør, tages fra den bedste ende.
14.Skud i forkert skive
En skytte, der skyder i forkert skive, vil få det/disse skud noteret som forbier(e). skytten
må ikke skyde skuddet/skuddene om.
14.2 Den skytte som har for mange skud i sin skive, skal tilskrives det/de bedste skud i
skiven, såfremt det ikke kan afgøres – som f.eks. ved brug af bagskiver – hvilke skud der
tilfører den pågældende skytte.
15.skud uden for indstiksskiven
Skulle der komme skud uden for indstiksskiven skal disse påføres indstiksskiven med værdi
og position, således der ikke er nogen tvivl for skivebedømmerne.
16.Udvisning
Bliver du udsat for en skytte, der groft afviser dine anvisninger, kan du bede skytten
forlade banen. Det vil dog være en god idé først at få fat i en af de andre
banekommandører/skydelederen eller stævnelederen, til hvem du i øvrigt altid skal henvende
dig, hvis du er i tvivl om noget.
17.Sidst men ikke mindst
Se efter at våbnene er afladt og forsynet med en sikkerhedspløk, når skytterne forlader
banerne, samt at der ikke er våben udenfor banerne med bundstykket lukket, såfremt det er
muligt.
17.2.
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Kan bundstykket ikke stå åbent, kontrolleres våbnet visuelt, så det med sikkerhed
kan konstateres, at det ikke er ladt.

17.3 Ser du et våben med lukket bundstykke og uden sikkerhedspløk, beder du ejeren om
at åbne den og montere en sikkerhedspløk. Er skytten ikke til stede ved våbnet skal du
selv åbne bundstykket, og sikre dig at våbnet er afladt.
!! HUSK HUSK HUSK !!
Ethvert våben, der ikke er kontrolleret af dig, eller som ikke har bundstykket åbent, skal
betragtes som ladt hver gang du ser våbnet.

35

Vejledende regler for 15 m fripistol
15 m Fripistol:
Alle skytter skyder 60 gældende skud i hver kamp. Der skydes 5 skud i hver gældende skive. Der må skydes et ubegrænset antal prøveskud forud for
gældende skud. Der skydes på de, af ISSF godkendte 15 m Fripistolskiver, som er tilsendt af turneringslederen eller på elektroniske markeringsanlæg.
Hver deltager har 1 time til at skyde en kamp. Inden for denne tid skal såvel prøve som gældende skud skydes. Våbnet skal overholde de gældende ISSF
regler for Fripistol.
Skydningens afvikling
Alle skydninger er hjemmebaneskydninger. Hvert hold skal have afviklet sine skydninger indenfor de to uger, der er afsat i det udsendte program.
For 1. og 2. division Luftpistol og Fripistol sendes de benyttede skiver, hvis de ikke er dømt på en godkendt dømmemaskine, til turneringslederen hvor
skiverne bedømmes. Skulle der opstå tvivlsspørgsmål efterkontrolleres skiverne af turneringens dommer.
Forinden skal holdlederen have påført den første skive i hvert sæt skyttens navn, forening, division og omgang.
For alle øvrige divisioner skal foreningen selv dømme de enkelte skiver og sende resultaterne til turneringslederen. Skiverne skal dog gemmes til
turneringen er færdig.
Dommeren meddeler to klubber, efter hver omgang at de skal indsende deres skiver til efterkontrol, dette vil ske efter lodtrækning.
Efter hver omgang udfærdiges der en resultatliste, som sendes til foreningens kontaktperson.
Skudantal og skydetid
Alle skytter skyder 60 gældende skud i hver kamp. Der skydes 5 skud i hver gældende skive. Der må skydes et ubegrænset antal prøveskud forud for
gældende skud. Der skydes på de ISSF godkendte 15 m fripistolskiver, som er tilsendt af turneringslederen eller på elektroniske markeringsanlæg. Hver
deltager har 1 timer til at skyde en kamp. Inden for denne tid skal såvel prøve som gældende skud skydes.
Skydningens afvikling
Alle skydninger er hjemmebaneskydninger. Hvert hold skal have afviklet sine skydninger indenfor den uge, der er afsat i det udsendte program. Herefter
sendes resultaterne til skivedommeren. Her vil skiverne blive bedømt. Forinden skal holdlederen have skrevet, skyttens navn, forening, division og omgang.
Efter hver omgang udfærdiges der en resultatliste, som sendes til foreningens kontaktperson
15m fripistolskive:
Dansk Skytte Unions 15 m fripistolskive er opdelt i 10 koncentriske cirkulære zoner, nummereret indefra 10, 9, 8, - o.s.v. Zonerne 10 til 6 er sorte og danner
en sigteflade på 72 mm i diameter. Zonerne adskilles ved hvide, udenfor sigteflade af sorte ringe med jævn tykkelse med mellem 0,2 og 0,3 mm og med
følgende udvendige diametre.
10
12 mm
+/0,1mm
5
87mm
+/0,5mm
9
27 mm
+/0,2m
4
102 mm
+/0,5mm
8
42 mm
+/0,2mm
3
117 mm
+/0,5mm
7
57 mm
+/0,5mm
2
132 mm
+/0,5mm
6
72 mm
+/0,5mm
1
147 mm
+/0,5mm
Ringens værdi trykkes i både en lodret og en vandret linie gennem centrum, fra og med 8 og ud, med 3mm store tal.
Skiverne fremstilles af et passende materiale således at skudhullerne står rent, og såle-des at skiverne ikke reflekterer indfaldene lys. Skiven er godkendt
på DSkyU årsmøde 1979.
10 m luftriffelskive
10-ring

0,5 mm

9-ring

5,5 mm

8-ring

10,5 mm

7-ring

15,5 mm

6-ring

20,5 mm

(±0,1
mm)
(±0,1
mm)
(±0,1
mm)
(±0,1
mm)
(±0,1
mm)

5-ring

25,5 mm

4-ring

30,5 mm

3-ring

35,5 mm

2-ring

40,5 mm

1-ring

45,5 mm

(±0,1
mm)
(±0,1
mm)
(±0,1
mm)
(±0,1
mm)
(±0,1
mm)

Krydstier:
Når 10 ringen (pletten) er blevet skudt fuldstændig bort, bedømt ved brug af en luftpistoldorn til UDADTÆLLING.
Sort fra 4-ringen til 9-ringen = 30,5 mm (±0,1 mm).
Tieren er en hvid plet = 0,5 mm (±0,1 mm).
Ringtykkelse: 0,1 mm to 0,2 mm.
Mindste synlige størrelse af skivekarton: 80 mm x 80 mm.
Ringværdierne 1 – 8 er trykt i skudværdiområderne i lodrette og vandrette linier, vinkelret på hinanden. Nieren er ikke markeret med et
tal. Tieren er en hvid plet.
En bagskive på 170 mm x 170 mm, med en lignende farve som skiven, bør stilles til rådighed for at forbedre synligheden af skiven.
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Måling af aftræksvægten
Metal knivspids
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