RETNINGSLINJER FOR GODKENDELSE AF VÅBEN I SKV SYSTEMET
UNDER DGI-SKYDNING, DSKYU OG DANSK FIRMAIDRÆTSFOR BUND.
REGLER FOR RIFLER

Enhver frabriksfremstillet riffel eller ”custom” riffel bygget af bøssemager, der opfylder dansk våbenlov samt opfylder reglerne for anvendelse i een af de tre organisationer Dansk Skytte Union, DGI-Skydning eller Dansk Firmaidrætsforbunds godkendte skydediscipliner/-programmer, kan godkendes i SKV.
Dog skal nedenstående kriterier desuden være opfyldt for den enkelte riffel og tilbehør til denne:
1. Kun rifler der som lade- og genladningsprocedure opereres med repeterfunktion, vil blive godkendt. Sortkrudt geværer og rifler er undtaget herfor.
2. Rifler monteret med sigtemidler som - korn og kærv - kan ikke godkendes med undtagelse af visse
historiske rifler produceret før 1950, herunder omfattes ligeledes sortkrudt geværer og rifler.
3. Riflen må ikke have foldeskæfte / teleskopskæfte. Definitionen omfatter følgende typer: Se nedenfor side 3, regler for rifler, Ad pkt. 3 for eksempler herpå.
4. Mundingsbremse / flammeskjuler på riflen tillades, såfremt disse er integreret del af piben og fabriksmonteret.
5. Gevind for enden af riflens pibe der muliggør montering af andet udstyr, må alene anvendes til
montage af mundingsbremse og flammeskjulere. (Andet udstyr som f.eks. lyddæmper anvendes ikke
i nogen godkendt sportsskydningsdisciplin og må derfor ikke monteres/anvendes.)
6. Riflen må ikke visuelt ligne en fuldautomatisk riffel (militærriffel). Såfremt riflen kan henføres til
kategorien ”Stormgevær” vil det ikke blive godkendt uanset hvilken lade mekanisme/funktion riflen
oprindeligt er produceret med. Som eksempler kan nævnes at våbenplatforme STG44, AK47, AR15 og
FN FAL ikke vil blive godkendt. Se nedenfor side 3, regler for rifler, Ad pkt. 6, for eksempler på billeder
af stormgeværer.
7. Hvis riflen findes i en fuld automatisk og eller i en halv automatisk version ud over en fabriksfremstillet repeter version, kan riflen ikke godkendes.
8. Den samlede længde af riflen skal overstige 897 mm fra kolbeende til pibemunding.
Sortkrudt geværer og rifler er undtaget herfor.
9. Rifler med piber, der kan anvende ammunition i kalibre over 8,6 mm (.338) kan ikke godkendes.
Sortkrudt geværer og rifler er undtaget herfor.
10. Ombyggede rifler fra fuldautomatisk funktion til repeter funktion vil ikke blive tilladt i organisationerne.
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11. Ombyggede rifler fra halv-automatik til repeterrifler kan tillades, såfremt der sammen med
SKV-blanketten, vedlægges en bøssemagererklæring vedlagt billedmateriale af det aktuelle geværs
ombygning og en kopi af bøssemagerens tilladelse fra Justitsministeriet til at foretage konstruktive
ændringer på skydevåben. Ref. våbenlovens § 1 stk. 1.

REGLER FOR PISTOLER/REVOLVERE

Enhver fabriksfremstillet pistol/revolver eller custom pistol/revolver bygget af bøssemager, der opfylder dansk våbenlov samt opfylder reglerne for anvendelse i én af de tre organisationer Dansk Skytte
Union, DGI-Skydning eller Dansk Firmaidrætsforbunds godkendte skydediscipliner/-programmer, kan
godkendes i SKV. Dog skal nedenstående kriterier desuden være opfyldt for den enkelte pistol/revolver og tilbehør til denne:
1. P.t. findes ikke noget behov at udarbejde specifikke retningslinjer for typen af pistoler/revolvere –
emnet tages op hvis situationen tilsiger dette.
2. Pistolmagasiner
a. Kun lige og stive magasiner, med en total længde på max 17 cm er tilladt.
b. Således er flexible-, teleskop-, og tromlemagasiner m.m. der ikke opfylder pkt. a. ikke tilladt.
Se nedenfor side 4, Pistoler og revolvere, Ad pkt. 2 Pistolmagasiner, for eksempler herpå.
3. Ekstra udstyr til pistoler som f.eks. riffellignende skæfte, der når monteret, kan sidestille pistolen
med et kortholds gevær med kort pibe og dermed fungere som et ”halv/hel automatisk riffellignende” skydevåben er ikke tilladt. Såfremt montage konstateres vil våbenpåtegning blive inddraget af
SKV. Sortkrudt forladepistoler og forladerevolvere er undtaget herfor. Se nedenfor side 4, Pistoler og
revolvere, Ad. pkt. 3 ekstraudstyr, for eksempler herpå.
4. Det tillades under DSkyU, DGI, DFIF at anvende pistoler/ revolvere med kaliber 0.22 LR (5,6mm),
kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30”-.38”) samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.
Sortkrudt forladepistoler/forladerevolvere er undtaget herfor.
5. Pistolen /revolveren skal anskaffes via SKV og der skal foreligge et af organisationernes godkendte
skydeprogrammer, som skydevåbnet skal anvendes til.
6. Pistoler med monteret lyddæmpere er forbudt.

REGLER FOR HAGLVÅBEN

Haglvåben skal følge pt. gældende våbenlovgivning og må maksimalt kunne lades med 2 patroner
uanset hvilken skydedisciplin våbnet påtænkes anvendt til.
Godkendt af:
DSkyU Unionsstyrelse, DGI skydning Landsudvalg & Dansk Firma Idrætsforbund
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BILLEDEEKSEMPLER SOM FORKLARING TIL SKV-RETNINGSLINJER OVENFOR
REGLER FOR RIFLER OG GEVÆRER
Ad pkt. 3 Folde- og teleskopskæfter
Accepteret:
Sportsvåben med justerbar kolbe.

Ikke accepteret:
Eks. på foldeskæfter:

Eks. på teleskopskæfter:

Ad pkt. 6 Riflen må ikke visuelt ligne en fuldautomatisk riffel (stormgevær)
Ikke accepteret og er typetegnet som stormgeværer og bygget og konstrueret decideret til krigsopgaver:
Eks. på stormgeværer fra 1944 til nutiden, der findes mange flere typer og modeller:
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REGLER FOR PISTOLER OG REVOLVERE
Ad pkt. 2, pistolmagasiner:
Accepteret: Magasiner der er lige og stive.

Ikke accepteret: Meget lange magasiner (over 17 cm) tromlemagasiner m.m.

Ad pkt. 3, ekstraudstyr på pistoler:
Ikke accepteret:
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