
DSF Formandsmøde 17-11-2018 

 

Velkomst ved formand Tim Andersen (TA) 

 

Tilstede 35 fremmødte fra 20 foreninger 

 

 

DSF nye vedtægter. De er lavet om ved sidste årsmøde, sidst med den grundliggende justering at 

foreningerne har stemmer i forhold til deres størrelse (fra CFR).  

Dynamisk Sektion er oprettet med egne vedtægter og opgaver. Sikrer samarbejde med Dansk Skytte 

Union. Skal revidere vores discipliner og evaluere nye programmer. Våbentekniske spørgsmål skal 

via Dynamisk Sektion til Unionen. Fmd. Finn Johansen (FJ). 

 

Den sidste aktivitet er en række møder med JM. Der kommer nok en afgørelse snart. 2 projekter, 1 

på bestående våben. EU er kommet med retningslinjer for magasinlængder, vi søger dispensation til 

IPSC. Den anden ting er et ønske om våben kortere end 21 cm til Produktion Dlass i IPSC. Der er 

afleveret en liste over våben som ønskes godkendt. Se liste for øvrige opgaver. Konstruktionen er 

blevet anderles da man i DSF og Unionen ikke arbejder på helt samme måde. De nye DSkyU 

vedtægter har givet lidt udfordringer.  

 

DSkyU nye vedtægter: Der er sket en stor ændring efter 8 års tilløb. TA var med i arbejdsgruppen.  

 

En ting man fik indført var, at foreninger der er medlem af flere forbund skal vælge hvilket forbund 

foreningens stemmer går til, de gik tidligere til det forbund man først var medlem af. 

 

Gør jer selv den tjeneste at beslutte hvor foreningens stemmer skal gælde og meddel dette til 

Unionen SENEST d. 31. DECEMBER!  Og det skal gøres hvert år. Send ønsket til 

info@skytteunion.dk  med cc til sek@dsf.dk 

 

?Mark Weisinger (MW) : Hvad hvis foreningen kun er medlem af DSF ? Så kommer stemmerne 

automatisk til DSF 

 

Nye foreningers vedtægter skal godkendes hos DSkyU. Foreningen PRS søgte sidste år om 

tilmelding til DSF. DSF godkendte, Unionen brugte et år på et afslag. Der er nu lavet de ønskede 

ændringer til vedtægterne og sagen skulle nu være kommet videre. 

 

Disciplingodkendelser: Lidt samme problem, vi søger PRS og så sker der ikke så meget før at der 

rykkes efter et svar. Nu skal Unionen se discplinen i aktion før at den kan optages som 

prøvedisciplin. Vi håber på mere smidighed fremover. 

 

Hvad er et rimeligt antal skytter til en ny disciplin? FJ: Vi snakker nok om 15-20 skytter på et højt 

sportsligt niveau. 

 

Finn Pedersen: Der er over 50 betalende skytter i foreningen i Kbh med over 10 skytter på højt 

niveau, tilsvarende på Jyllandssiden. Der er match i Karup i morgen og der stiller Sjælland med 15 

skytter. 

 

FJ: Vi er positive, det er os som prøver at skubbe til Unionen, FJ giver kransekage hvis der mere 

end 40 aktive skytter 

 

TA: Våbenlov. EU våbendirektiv er på vej, der er dispensationsmuligheder for sportsskytter. Det 

tages med til JM for at dokumentere at der ikke er nogen problemer med dette i andre lande. Der er 
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søgt dispensation for magasiner til IPSC. Det er under behandling i øjeblikket. Korte pistoler: Der 

er søgt med begrundelse i IPSC’s Production liste. Der er dog ikke søgt under 185 mm. Evt foreslås 

minimum løbslængde (10 cm/4 tommer). For våben over 210 mm laves der ikke om på reglerne. 35 

skuds magasiner til Glock søges ikke godkendt. 

 

Haglgevær, manual: Masse regler med kun 2 skud på banen, der er søgt om pumpaktion og 

halvauto. Rigspolitiet har laver et responsum om hvorfor man ikke må have halvauto rifler. DSF har 

bedt om lov til at fremlægge vores synspunkter for JM. JM skylder et møde da Unionen glemte at 

indkalde Kim Nielsen til det møde som blev holdt. Unionen siger at de bakker os fuldt up i vores 

ønsker om halv-auto rifler og haglgeværer til sportsbrug. 

 

?Goran: Hvad er politiets årsager til at sige nej ? Der findes 6.000 halvauto til jagt, tilsvarende i 

hjemmeværnet, vi regner med ca. 300 til IPSC så vi ser ikke dette som stor tilgang.  

 

Kim Nielsen: Jægerne er ved at slippe .223 /5.56, mod til gengæld at få.308 og lign til særligt 

farlige dyr. 

 

? Adgang til foreningsvåben halvauto riffel? Det er med i pakken der søges om 

 

? Bob: vil IPSC skytter ikke helst have .223 i forhold til .308? Der blev kun nævnt jægerne, ikke 

sportsligt 

 

FJ: Hvis myndighederne kommer og accepterer halvauto med krav om at vi opgiver .223, vil vi da 

kigge på det, for at få halvauto rifler. .223 er bredt tilgængeligt og er relativt billig og med kortere 

rækkevidde, og der findes meget grej, så det kan vi ikke forestille os man vil 

 

?Selo: Hvad med 9 mm riffel ? Det er med i pakken, så hvis vi får halvauto rifler vil vi også bede 

om pistol-kaliber rifler. PCC er netop vedtaget på årets IPSC Generalforsamling. 

 

?MW: Hvad med slugs, buck og blyhagl ? 

 

Blyhagl er der også spurgt om: Kun ved volde som tillader opsamling. Der er også søgt om buck og 

brenneke. Det hele er med i pakken. KSC er godkendt til blyhagl, buck og brenneke.  

 

Der er andre baner på Sjælland som er godkendt 

 

Vores nye website: 

Splittes i 2, forsiden har fokus på hvervning af nye medlemmer. Login for medlemmer til alt det 

interne. Alle som er medlem af en DSF-forening kan få login.  

Den nye side skulle komme i luften til nytår. 

 

DM’er 2019: 

Brøndby DM 15 Grovpistol 

Karlslunde Kombipistol 

Lyngby 15 m Kombipistol 

 

Kurser:? Har man opgivet at holde B-licens kurser ? 

Der har lige været holdt i Vigersted, der skulle have været et i KBH, men det blev meldt ud noget 

sent. CNM arbejder på at få et B-licens kursus i år. 

 

Mødet slut kl. 16.30 og DSF var vært ved et lettere traktement. 

Erkki Søndergaard, referent. 


