februar 2015
Bestemmelser for skydedisciplinen Western WB i Danske Sortkrudtsskytter.
Baggrund.
Forbundsbestyrelsen har i overensstemmelse med vedtægterne ansøgt Dansk Skytte
Union om godkendelse af en udvidelse af westernskydning med disciplinen Wild Bunch for
at gøre det muligt at afholde internationale stævner med fuld western program, som det i
dag sker i nordisk og europæisk regi.
Dansk Skytte Union har d. 16-09-2014 godkendt:


Westernskydning Wild Brunch (Western WB) som skydedisciplin ifølge
internationale Single Action Shooting Society (SASS) regler for disciplinen.

Pistolsektionen har 25-02-2015 godkendt denne bestemmelse.

Regelsæt.
Regelsættet for dansk western WB, der skal anvendes, omfatter:




SASS WILD BUNCH™ ACTION SHOOTING Handbook.
SASS Wild Bunch™ Range Operations Manual
SASS Wild Bunch Action Shooting Orientation Program

Regelsættene findes på http://www.sortkrudt.dk/ under Lovbogen.
Licens til westernskytter WB.
For at sikre gennemførelse af en sikker westernskydning WB skal westernskytterne:


Have en westernlicens, idet skytterne, såfremt de ikke har deltage i internationale
WB stævner, før der udføres skydning under bevægelse mellem faste
skydepositioner og før stævnedeltagelse skal gennemgå en grunduddannelse med
gennemførelse af 4 stages på tilfredsstillende vis bestående af følgende
uddannelse efter aftale med DSKyU:
 Mundlig og praktisk gennemgang af en SASS Range Officer II af SASS western
WB procedure på banen, idet skytten på forhånd skal være fortrolig med
våbenbetjeningen af pistol, leveraction riffel og haglgevær.
 Efterfølgende, under ledelse af en SASS RO II, gennemføre minimum 4 stages
efter SASS WB regelsæt, hvor skytten viser fornuftig overholdelse af SASS
sikkerhedsregler og procedurer.
 Være medlem af en forening under Danske Sortkrudtsskytter og
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Have et alias jf. SASS WILD BUNCH™ ACTION SHOOTING Handbook.

Skytter, med westernlicens har mulighed for at:
 Søge om våbenpåtegning til pistol type M1911 med enkelt række magasin i
kaliber .45 til westernskydning WB.
 Jf. DSkyU regler, søge om våbenpåtegning til en reserve pistol til deltagelse i
DM og internationale stævner i westernskydning.
 Søge om våbenpåtegning til haglgevær Model 1897 og original Winchester
Model 1912.
 Søge om tilladelse til at besidde og anvende blyhaglspatroner til i
westernskydning på en westernbane ifølge SASS regelsæt, hvor
Baneinstruksen anviser anvendelse af blyhagl til stålmål.
Skytter med western licens får udstedt et licenskort.
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