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BAGGRUND FOR SKYTTEHÅNDBOGEN 

Danske Sortkrudtsskytter (DSS) udgave 1.0 af 12. marts 2012 af skyttehåndbogen for westernskydning 

er, efter tilladelse af Nasville Frank, Chief Security Marshal, Scandinavian Western Shooters (SWS), 

baseret på SWS-udgave 9.0. Skyttehåndbogen efterfølgende er opdateret til SASS Handbook Version 

18.2 af januar 2012 og er suppleret med tillæg og særregler for DSS. Skyttehåndbogen opdateres frem-

over løbende i overensstemmelse med SASS kommende udgaver. 

DANSKE SORTKRUDTSSKYTTER (DSS)  
Danske Sortkrudsskytter er et dansk skytteforbund, som er fuldgyldigt medlem af Dansk Skytte Union 

(DSKyU). 

SINGLE ACTION SHOOTING SOCIETY® (SASS), DSS og DSKyU 

SASS er en international organisation dannet for at bevare og fremme den hurtigt voksende sport Cow-

boy Action Shooting
TM

, på dansk benævnt ”Westernskydning”. SASS støtter regionale stævner afholdt 

af affilerede klubber og står årligt for ”End of Trail”, verdensmesterskabet i Cowboy Action Shooting & 

Wild West Jubilee
TM

.  

DSS har ved vedtagelse på repræsentantskabsmøde 8. maj 2010 godkendt, at westernskydning gennem-

føres efter nordiske og internationale regler både i sortkrudt- og røgsvagt krudt kategorierne. 

Fremover skal SASS regelsættet anvendes til al westernskydning, dog med de nødvendige nationale 

tilrettelser.  

DSS er 23.november 2011 blevet affileret til SASS.  
DSkyU har 4. april 2011godkendt, at DSS kan gennemføre westernskydning jf. SASS regelsæt.   

DSKyU har 7. april 2012 autoriseret Skyttehåndbogen for Westernskydning, herunder de anførte natio-

nale rettelser. 

WESTERNSKYDNING  

Westernskydning er en mangesidet amatør skydesport, hvor deltagerne konkurrerer med våben bedst 

kendt som dem der blev brugt til at ”tæmme det vilde vesten”; single action revolvere, lever action rifler 

og dobbeltløb-, pump- (pre 1899) og lever action haglgeværer. Skytteopgavene er konstrueret og inspi-

reret af ”det vilde vesten”.  

 

Deltagerne konkurrerer i skytteopgaver, hvor man bruger 1-4 våben, og der skydes på stål- og/eller gen-

nemskydelige mål. Der konkurreres på basis af en kombination af tid og træfsikkerhed.  

 

Det unikke ved denne sport er brug af westernoutfit. Hver deltager må vælge et alias passende for en 

rolleperson eller erhverv fra slutningen af 1800-tallet eller westernfilm, og klæde sig i passende western 

outfit. Alias er beskyttet og følger skytten så længe han/hun har medlemskab af en klub under DSS 

og/eller er medlem af SASS. 

 

Indenfor SASS og DSS må der ikke være to medlemmer med samme alias. Det findes kun én Tex, én 

Kid Curry og én Loophole Pettifogger. Autentiske westernoutfit, våben og farverige skytteopgaver gør 

denne sport til en underholdende konkurrence både for deltagerne og tilskuere.  

 

Denne håndbog indeholder de specifikke regler, forskrifter og generelle retningslinjer er vedtaget af 

Single Action Shooting Society. The SASS Range Operations Basic Course and SASS Range Offi-

cer Training Course giver en dybdegående fortolkning og yderligere afklaring af disse regler sammen 

med de gældende sanktioner. 
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DDS udgave af skyttehåndbogen opdateres løbende op mod den allernyeste version af Shooters 

Handbook, som altid kan findes på SASS hjemmeside, www.sassnet.com. Det er hensigten 

og håb om, at SASS krav vil tjene til at bevare og beskytte Cowboy Action Shooting ™ fra popsmarte 

og tekniske unfair metoder, som har haft en sådan negativ effekt på andre skydediscipliner. Grundlæg-

gende, at SASS tror på at END of TRAIL, og klub - og årlige konkurrencer er lige så meget en mulig-

hed for sjov og fællesskab, som de er skydekonkurrencer. 

 

Denne håndbog inkluderer specifikke regelsæt og generelle retningslinjer tilrettelagt for medlemmer af 

DSS klubber.  

 

ORD OG UDTRYK 
En del ord og udtryk er bevidst ikke oversat til dansk, andre er oversat, men kan alligevel for nye skytter 

være vanskelige at forstå.  

 

Stage  
En stage (engelsk udtale) er en på forhånd bestemt skytteopgave som er en del af hovedmatchen. Stagen 

er opstillet på et afgrænset område på skydebanen, hvor skytten får instrukser – i stages beskrivelsen - 

om detaljerne i opgaven (course of fire), skytterækkefølge, våbentype, antal skud osv.  

Main Match – Hovedmatch  
En hovedmatch består af flere stages, hvor skytten får akkumuleret og summeret total tid for alle stages 

inkluderet tillægstid (forbier, procedurefejl, minor safety). I de fleste matcher deltager skytten sammen 

med en gruppe eller et hold benævnt posse. Posse´en går fra stage til stage i en fastsat rækkefølge. Af-

hængig af skydebanens faciliteter og stævneopsætning, kan skytten også opleve at skyde flere stager på 

samme område på skydebanen.  

Side match - Sidematch  

Konkurrencer i tillæg til Main match, eksempelvis Long Range, speed riffel, -revolver og haglgevær. 

Sidematcher bedømmes uafhængig af hverandre og Main match.  

RO – Range officer – banekommandør  

RO har ansvar for at guide skytten gennem stagen, være timeroperatør, overvåge sikkerhedsbrud og 

procedurefejl.  

Timer  

Elektronisk tidtager som måler tiden fra signalet går til sidst affyret skud.  

Team Event  

Holdskydning, hvor en gruppe skytter skyder en stage samtidig.  

Stage Disqualification – Stage DQ  
Diskvalifikation fra stage. Se ROI materialet for hvordan dette gøres.  

Match Diskvalifikation – Match DQ  
Diskvalifikation fra Main match medfører, at skytten bliver tilskrevet med 999.99 sekunder på alle sta-

ger. Skytten tillades ikke at skyde videre, hverken Main match eller side matcher.  

Down range  
Skyderetning, dvs. fra standplads i retning mod opsatte mål og indenfor de angivne sikkerhedszoner.  

SPIRIT OF THE GAME  

Som Westernskydning har udviklet sig, har westernskytterne udviklet og accepteret en holdning til we-

sternskydning som vi kalder ”Spirit of the game”. At konkurrere indenfor ”Spirit of the game” vil sige, 

at du deltager fuldt ud indenfor de rammer, som er skitseret. Du leder ikke efter særfordele, som ikke er 

skitseret i stagebeskrivelsene eller skyttehåndbogen. Mange vil kalde ”Spirit of the game” for ”god 

sportsånd”. Uanset hvad du kalder det; hvis du ikke har det, er westernskydning ikke noget for dig.  

 

Brud på ”Spirit of the game” opstår, når en skytte vidende og med vilje, eller overlæg, ikke overholder 

stagebeskrivelsene for at opnå en konkurrencefordel (for eksempel vælge at tage straffen for en fejl for 
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at kunne spare tid, i stedet for at følge stagebeskrivelsene). Den vil ikke blive givet, når en skytte ganske 

enkelt begår en fejl. I tilfælde med brud på ”Spirit of the game” skal 30 sekunder for ”failure to enga-

ger/spirit of the game” lægges til skyttens resultat på den aktuelle stage. Ammunition, som ikke opfylder 

faktorkravet eller minimum hastighed er også brud på ”Spirit of the game”. To brud på ”Spirit of the 

game” på samme stævne resulterer i en Match DQ.  

REGELFORTOLKNINGER OG OPDATERINGER  

DSS skyttehåndbog er primært en oversættelse af SWS udgave af den amerikanske ”SASS Shooters 

Handbook”. Skulle det være tvivl om regelfortolkninger i DSS-håndbogen, skal SASS-håndbogen også 

benyttes som kontrol og reference. Regler og bestemmelser i henhold til SASS regelsæt er gældende ved 

fortolkningsspørgsmål. SASS Range Operations Basic Course og SASS Range Officer Training tilbyder 

en uddybning og videre fortolkning af reglerne, som er beskrevet i denne håndbog, med tilhørende straf-

fe.  

Ved en senere opdatering af SASS-håndbogen opdateres DSS håndbogen i henhold til ændringer i 

SASS-håndbogen. Ændringer i SASS-håndbogen, som er i strid med dansk lov,  DSKyU og DSS be-

stemmelser, vil blive anført med en anmærkning.  

VÆLGE ET ALIAS  

Alle medlemmer af DSS og/eller SASS skal vælge et skytte alias, som skal repræsentere en person eller 

et erhverv fra ”det gamle vesten” eller westernfilm. Aliaset er personligt og skal være unikt, dvs. at det 

ikke må ligne en andens alias, sådan at de kan forveksles. SASS er afgørende myndighed om hvorvidt et 

alias er acceptabelt eller ikke. For ikke SASS medlemmer er det DSS. 

Retningslinjer for at vælge et alias:  

 Det skal være passende og ikke af stødende karakter.  

 Hvis det lyder ens, ER det ens.  

 At tillægge ”too”, ”II” eller lignende er ikke accepteret.  

 ”Ranger” kan blive ”Texas Ranger”, men ikke ”The Ranger”. ”John Henry Chisum” kan 

ændres til ”Jack Chisum”, men ikke ”John H. Chisum” eller ”Jon Henry Chisum”.  

 Historiske navne må ikke ændres for at gøres dem anderledes. ”Wyatt Earp” og ”Marshal 

Wyatt Earp” er at anse for det samme alias.  

SASS Alias Register ændres dagligt. Ring, fax eller e-mail til SASS kontoret for at få bekræftet dit valg 

af alias. 

Hvis et acceptabelt alias ikke er valgt, vil medlemmets SASS nr. gælde. Alle efterfølgende navneæn-

dringer af SASS alias medfører et "navneændrings gebyr." 

WESTERNOUTFIT OG TILBEHØR  

Westernskydning er en kombination af levende historie og Lørdagsmatinéen. Deltagerne skal vælge 

hvordan de vil klæde sig ud, men westernoutfittet må være typisk for 1800-tallet, en westernfilm eller -

serie.  

 

SASS lægger vægt på denne påklædning, fordi dette fremhæver det unikke ved sporten og bidrager til 

en venligere og bedre tone mellem konkurrenterne.  

 

På alle westernstævner er det et krav, at deltagerne er iført westernoutfit. Tilskuere og andre gæster op-

fordres til at klæde sig ud i westernoutfit. Skytterne skal være iført westernoutfit under alle stævneakti-

viteter (præmieuddeling osv.).  
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Outfit og udstyr må bæres/benyttes på en passende måde, som de var ment, og som det ville have været 

båret/benyttet i ”det gamle vesten”, eller som set på B-Western film og TV.  

 

VÅBENRESTRIKTIONER  

Westernskydning er delt i tre separate typer konkurrencer: Main Match, Team Event og Side Match. 

Restriktioner for godkendte våben er afhængige af hvilken type konkurrence man deltager i.  

 

Både originale og replica våben kan bruges i konkurrencen, hvis de er i tilfredsstillende god teknisk 

stand. I hver af de respektive sektioner, er de tilladte modifikationer listet. Bare fordi en fabrikant desig-

ner en del eller et våben for denne sport, eller fordi et våben er tilgængeligt, betyder det nødvendigvis 

ikke, at det er lovlig for brug i konkurrencen. Kun modifikationer der er refereret her, er lovlige og god-

kendte, alle andre er ulovlige.  Al våbenrelateret sport kan være potentielt farlig, derfor vil SASS ikke 

anbefale eller foreslå modifikationer på nogen våben, heller ikke fjernelse af nogen sikkerheds indret-

ninger. Deltagere i denne sport accepterer ansvaret for brugen og/eller modifikationer på sine våben, og 

skyder ikke ansvaret over på SASS, godkendte klubber eller andre medlemmer til at vurdere/godkende 

for dem. Det anbefales, at kontakte våbenfabrikanten før man foretager nogen modifikationer. Våben 

må fungere som intentionen var på de originale pre-1900, som de er designet fra. Våbnene skal også 

fungere på en sikker måde.  

SASS anerkender lysten til at forbedre våbenets funktionsevne, men våbenfabrikanter, importører, bøs-

semagere og medlemmerne i sin helhed, må udvise stor forsigtighed i at udvikle mekanismer for at for-

bedre funktionsevnen til brug i SASS. Alle våbenmodifikationer, som ikke er refereret i denne skytte-

håndbog er forbudt. Grupper, som er interesseret i at få modifikationer vurderet som tilladte og inklude-

ret i SASS regelsæt, kan bede om en Firearms Modification Consideration ansøgning fra SASS. En 

skriftlig kvittering fra SASS vil være den ENESTE kilde for godkendelse. Hvis modifikationer, dele 

eller våben, som ikke er nævnt i denne tekst eller denne godkendelse, anses de som ulovlige.  

En stage diskvalifikation vil blive givet for hver stage at et våben, som ikke er godkendt af SASS, bliver 

benyttet.  

GENERELLE BESTEMMELSER  

•  Alle våben må være fremstillet til at kunne affyres med en slagmekanisme, som er påkrævet for 

center-, randtændning- og percussionsfænghætter. Alle andre affyringsmekanismer er ulovlige.  

•  Indvendige modifikationer, som ikke er refereret her, og som ikke er synlige med mekanismen 

lukket er tilladt, såfremt de ikke påvirker den udvendige funktionsevne, eller er i direkte konflikt 

med restriktioner listet her. 

•  At modificere affyrings-, spændings-, kamre-, eller bøjlemekanismer på en sådan måde, at man 

forandrer en udelukkende manuel mekanisme til en anden type mekanisme (f.eks., blow-back, 

gas- eller rekyldrevet mekanisme) er ikke tilladt.  

•  Alle våben kan repareres og/eller restaureres til original stand.  

•  Ombytningsdele kan være tilvirket af andet materiale end originalt, såfremt materialet generelt 

er tilladt. Alle dele kan glattes, poleres, gives ny profil, bores op eller byttes ud med en lignende 

eller forskellig del, såfremt de ikke er forbudt i disse restriktioner. 

 

HANER  

•  Haner kan byttes med haner lavet for samme rammestørrelse (f.eks. kan ikke ”small frame”-

haner installeres i ”large frame ”-revolvere eller omvendt.)  

•  Indvendige dele af hanen kan forandres (f.eks. for at lave et halvspændingsspor på en revolver).  

•  Bisley-type haner kan kun bruges sammen med Bisley-type ramme.  
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•  Ruger Super Blackhawk/Montado type revolver (for eksempel sænkede og udvidede haner) ha-

ner kan benyttes på revolvere med både justerbare og faste sigtemidler.  

•  Hanestop kan monteres.  

•  Hanens bevægelseslængde kan justeres på alle revolvere.  

•  Hvis bagerste sigtemiddel findes på hanen, kan dette udvides.  

•  Toprulletering på haner kan opfriskes.  

 

LØB  
•  Løb eller kammer kan bores op, tilpasses alle kalibre for de respektive våben, såfremt fabrikan-

ternes sikkerhedskrav er varetaget.  

•  Originale løb kan byttes med nye løb af korrekt type (f.eks. rundt, oktagonalt, halvrundt) for det 

aktuelle våben.  

•  Løb kan kortes ned og krone undersænkes. 

•  Riffelløb skal være længere end 16” (40cm).  

•  Riffelløb kan tilpasses for at bytte/ændre magasinrør passende for den våbentype som ændres.  

•  Løb kan tilpasses for tidssvarende sigtemiddelmidler, som beskrevet i sektionen for sigtemid-

delmidler.  

•  Haglløb skal være lig med eller længere end 55cm (dansk minimum). 

•  Haglløb kan have indvendige chokes, såfremt disse ikke stikker udenfor mundingen.  

•  Ingen tunge konkurrenceløb eller ”Bull Barrel” på våben i pistolkaliber.  

•  Løb må kun være lavet af stål eller jern.  

•  Synlige løbsvægte er ikke tilladt.  

•  Kompensatorer og/eller løbsporte er ikke tilladt.  

 

AFTRÆKKERE OG AFTRÆKSBØJLER  
•  Aftrækkere kan gøres smallere.  

•  Aftrækkerens position kan justeres.  

•  Aftrækstop kan monteres.  

•  Haglgeværets aftræksbøjle kan dækkes med læder eller andet naturlig materiale.  

•  At bøje aftræksbøjlen på dobbeltløbet haglgevær for at gøre aftrækkeren mere tilgængelig er ik-

ke tilladt.  

•  Aftrækssko er ikke tilladt.  

 

KOLBER, SKÆFTER OG GREB  

•  Længden eller type af skæfte kan forandres eller ombyttes (f.eks. et karabinskæfte ombyttes med 

et riffelskæfte og omvendt).  

•  Net skæring, udskæring eller lasergravering er tilladt på skæfte, kolber og revolvergreb.  

•  Et permanent tilpasset, ikke justerbar, fast rekylkappe er tilladt på kolben til haglgevær og riffel.  

•  Kolbekapper kan ombyttes til typer som generelt var tilgængelig fra den originale fabrikant.  

•  Et læderstykke eller andet naturlig materiale kan fastgøres på en kolbekappe.  

•   Greb eller skæfter af imiteret eller naturligt materiale er godkendt, såfremt de ikke er udformet 

som et ”konkurrencegreb/skæfte”. Det betyder, at de som udgangspunkt, må have samme profil 

som greb eller skæfter fundet på originale våben.  

•  Revolvergreb må dække/gå i linje med både forreste og bagerste del af styrerammen, men kan 

stikke udenfor i bunden.  

•  Moderne gummigreb, konkurrencegreb, grebstape og lignende er ikke tilladt.  

•  Det er tilladt, at dække løb/for skæfte til med læder på side-by- side haglgevær for at beskytte 

hånden fra varme løb.  

•  Læder på pumphaglgeværs greb/forskæfte er ikke tilladt. 
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SIGTEMIDLER  

GENERELLE BESTEMMELSER  
•  Sigtemidler må se ud som sigtemidler tilgængelig på slutningen af 1800-tallet. Perlekorn, blad, 

enkel stang eller andre godkendte forreste sigtemidler (som XS Cowboy Express) lavet af mate-

riale som stål, elfenben, imiteret elfenben, messing, guld, tin, kobber eller sølv er tilladt.  

•  Farver af andre materialer end de refereret ovenfor, eller ethvert fluorescerende materiale kan 

ikke benyttes på hverken front- eller bagerste sigtemidler.  

•  Bagerste- og forreste sigtemidler kan sodes/gøres sorte eller belægges i en farve fra ovennævnte 

materialer. Hvis dette bliver udført på et revolvers forreste sigtemiddelmiddel, så må det fuld-

stændigt dække bagsiden af sigtemidlet for at give indtryk af et fast massivt materiale.  

•  Åbning kan justeres på alle bagerste sigtemidler.  

•  Forreste sigtemidler kan hæves eller sænkes for at kunne ændre træffepunkt.  

•  Bagerste del af forreste sigtemiddelmiddel kan gives en riflet eller ru overflade.  

 

RIFFEL  
•  Tangsigtemidler kan benytte udskiftelige okularer.  

•  Intet sigtemiddel kan monters på bolt eller styreramme.  

•  Svalehalespor kan fræses ind i løbet for at bytte sigtemiddel.  

•  ”Breech”-type forsigte og sigtehætte er tilladt.  

•  Forreste sigtemiddel kan være påmonteret en perle eller indlæg af stål, jern, elfenben, imiteret 

elfenben, messing, guld, tin, kobber eller sølv. Perlen eller indlægget skal have samme farve 

som materialet.  

•  Bagerste sigtemiddel kan benytte indlæg af samme farve som forreste sigtemiddel.  

•  Sigtefod er tilladt, hvis det findes originalt til våbenet.  

•  Moderne justerbare sigtemidler på løb eller styreramme er ikke tilladt.  

 

REVOLVERE MED FASTE SIGTEMIDLER  
•  Revolvere med faste sigtemidler kan kun bruge traditionelle, løbsmonterede, faste forreste sig-

temidler som et enkelt blad, perle eller stang af metal.  

•  Et enkelt åbent spor til bagerste sigtemiddel fræset ind i styreramme, hane eller låsemekanisme 

er det eneste tilladte til bagerste sigtemiddel.  

•  Sigtefod på forreste sigtemiddel er ikke tilladt.  

•  Perlekorn eller indlæg på forreste sigtemiddel er ikke tilladt.  

•   Godkendte undtagelser; originale ”open-top”-patronrevolvere, perkusionsrevolvere, ”conversi-

on”-patronrevolvere og deres reproduktioner, kan enten have et svalehale monteret forreste- eller 

bagerste sigtemiddel. Disse må være tilsvarende med sigtemidlerne som findes på originalerne. 

Beretta ”Laramie” med lås bag og justerbart bagerste sigtemiddel, kan ombyttes med faste sig-

temidler fra ”Russian” modellen for at blive en fast sigte type revolver. Alle andre revolvere 

uanset fabrikat eller model, som har enten et svalehalespor eller justerbart front eller bagerste 

sigtemiddel, flytbare eller justerbare, er at regne som revolvere med justerbare sigtemidler.  

 

REVOLVER – MODELLER MED JUSTERBARE SIGTEMIDLER  
•  Revolvere med justerbare sigtemidler kan have justerbart bagerste- og/eller forreste sigte-

middel.  

•  Bagsiden af forreste sigtemiddel kan omformes, f.eks. afrundes.  

•   Sigtefod på forreste sigtemiddel er tilladt såfremt det findes originalt på våbenet.  

•  Perlekorn eller indlæg på forreste sigtemiddel er ikke tilladt.  

•   Bagerste sigtemiddel på revolvere med justerbare sigtemidler kan ombyttes med sædvanlige 

sigtemidler af samme type og størrelse. Moderne konkurrencesigtemidler af Bomar and Mil-

lett-typen er ikke tilladt.  
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•  Bagerste sigtemiddel kan bruge den justerbare del/indlæg af bagerste sigtemiddel i samme 

farve som bagerste sigtemiddel i øvrigt.  

•  Forreste sigtemidler til revolvere med justerbart sigte kan ikke være ”under cut”.  

 

HAGLGEVÆR 
•  Forreste sigtemiddel kan være af perlekorn eller stang typen. 

KOSMETISK UDSMYKNING  

•  Tidstypiske pyntenagler, udskæringer, graveringer, net skæringer, indlæg og anden lignende 

udsmykning er tilladt på skæfter og greb, såfremt de ikke udgør en radikal eller konkurren-

cepræget forbedring.  

•  Låsekasse, ramme, grebsramme, trommel eller løbsgravering er tilladt såfremt de ikke udgør 

en grebsforbedring.  

• Ingen del af grebsrammen kan net skæres, punktmarkeres, serrateres eller modificeres for at 

give et bedre greb.  

•  Udvendig glasblæsning af våben er tilladt.  

•  Metaloverflader kan beholde sin naturlige farve eller blive blåneret, bruneret, belagt med 

nikkel, guld, sølv, sværtet, flammehærdet, ældet til en patinafinish eller udsmykket.  

 

SKRUER  

•  Fabrikantenes skruer kan byttes ud med umbrako skruer.  

 

RAMMER OG LÅSEKASSER  

•  Rammer og låsekasser kan bores og gevindbores (f.eks. for at kunne benytte godkendte sig-

temidler).  

•  Rammer til Ruger Blackhawk og Ruger Old Army med justerbare sigtemidler kan modifice-

res ved at fjerne hele det bagerste sigtemiddel, svejse fæstesporene til, lave ny kontur af 

rammens top-strap, og fræse et nyt sigtespor for at efterligne Colt SAA rammen. Den om-

byggede ramme må udstyres med et konventionelt Ruger Vaquero - løb, -hane og -

grebsramme for at blive godkendt som en revolver med faste sigtemiddel.  

•  Percussionsrevolvere kan konverteres til patronaffyringsmekanismer sædvanlige for perio-

den. De kan også modificeres ved at lægge en smal fænghættebeskytter på rekylskjoldet og 

”under cut” på hanen (f.eks. Manhatten modifikationen). Reproducerede percussionsrevolve-

re kan få rammen formet for at efterligne originalt design.  

•  Dimensionen på ejektorporten på pumphaglgevær må ikke forandres.  

 

BØJLER  

•  ”John Wayne”-type bøjle kan erstattes på rifler med standardbøjle.  

•  Bøjlen kan beklædes, polstres med læder eller andet naturligt materiale.  

•  ”Filler blocks” eller lignende mekanismer for at forhindre, eller drastisk begrænse bevægelse 

for fingrene i bøjlen, er ikke tilladt.  

•  Med undtagelse af ”John Wayne”-bøjlen, skal alle erstatningsbøjler overholde samme form 

og størrelse som den originale bøjle.  

•  Bøjle kan fræses og svejses, såfremt den grundlæggende udvendige form og størrelse ikke er 

forandret.  

•  At ombytte en 1873 riffelbøjle med en 1866 riffelbøjle er tilladt.  

•  Alle bøjlerifler må have en bøjlebevægelse IKKE mindre end 4⅛” målt som følger:  
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Med mekanismen lukket, mål 3” bagover fra aftrækkerens bagkant, ved punktet hvor af-

trækkeren møder rammen. Mærk dette punktet på både kolben og på bøjlen, lige overfor 

hinanden. Åben bøjlen helt ud, og mål afstanden mellem mærkerne.  

Undtagelse: Browning BL-22 i kaliber .22 er tilladt i kategorien Buckaroo, og er tilladt for 

.22 kal. rifle sidematcher.  
 

FØDE/LADEMEKANISMER  

•  Elevatoren (the carrier) og/eller løftemekanismen i rifler kan gøres lettere, svejses, modifice-

res eller erstattes.  

•  Et ”two shot” drop system for bøjlehaglgevær er tilladt.  

•  Ladestang på perkusionsrevolvere kan modificeres for at passe eventuelle forandringer på 

løbslængden.  

•  Mekanismen til at sætte kuglen i en percussionsrevolver kan fjernes eller modificeres til at 

justere sættedybden.  

 

SLAGSTIFTER  

•  Længden på slagstifter kan forlænges.  

•  Den synlige del af slagstiftens bagerste del eller slagstiftforlængeren kan ikke forandres.  

•  Friktionsreducerende udstyr som kuglelejer er ikke tilladt på slagstiftens bagerste del eller 

slagstiftforlængeren.  

 

REKYLDÆMPERE  

• Indvendig rekyldæmpende udstyr tillades.  

 

REVOLVER  
GENERELLE BEDSTEMMELSER  
•  Originale single action revolvere produceret før 1899, deres godkendte reproduktioner, og de 

af SASS godkendte revolvere med justerbare sigtemidler er de eneste revolvere godkendt for 

brug i SASS Main match. Reglerne relateret til SASS godkendte revolvere afhænger af hvil-

ken kategori man konkurrerer i. Eksempler på SASS godkendte revolvere for hver kategori 

finder man i denne Skyttehåndbog. Sigtemidler er en vigtig faktor for at afgøre i hvilken ka-

tegori en revolver kan benyttes. Visse skydekategorier kræver, at en speciel type revolver og 

ammunition bliver benyttet. Se de respektive kategorier for nærmere information.  

•  Ikke flere end to Main Match revolvere kan medbringes på en stage.  

 

UDSTØDERSTANG  
• Colt-type ”bullseye” eller halvmåneformet udstøderstang kan monteres.  

 

GREBSRAMMER  

•  Birdshead-grebsrammer og greb kan installeres på hvilken som helst SAA eller dens moder-

ne efterligninger, men kan ikke bruges sammen med Bisley-type hane.  

•  Grebsrammer kan erstattes, afrundes eller forlænges (f.eks. ombytte en SAA grebsramme 

med en ”1860 Army”-grebsramme og omvendt).  

•  Grebsrammer i messing eller aluminium er tilladt.  

•  Bisley-type grebsrammer kan kun bruges sammen med Bisley-type hane.  

 

TROMMELPIND 
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•  Trommelpinden kan kortes ned.  

•  Trommelpinden kan sikres med en skrue.  

 

TROMMEL  

•  Center- og randtændingstrommel må ikke have mindre end fem og ikke flere end seks kam-

re.  

•  Fronten af tromlen kan afrundes.  

•  ”Un-fluted” trommel kan ”flutes”.  

•  Styrespor i trommel kan forandres.  

•  Revolveren kan tilpasses for at tillade tromlen at dreje i begge retninger.  

•  Trommel kan bores op, tilpasses til alle godkendte revolverkalibre, såfremt fabrikantens sik-

kerhedskrav er varetaget.  

•  Trommel kan kun være lavet af stål eller jern.  

 

KALIBER  
•  Skal være med centraltænding ikke mindre end .32 og ikke større end .45. Percussionsvåben 

må ikke være mindre end .36. og ikke større end .45.  

•  Skal være i en kaliber som er almindeligt tilgængelig i revolvere. (Eksemplerne inkluderer, 

men er ikke begrænset til, .32-20, .32 Magnum, .357 Magnum, .38 Special, .38-40, .44-40, 

.44 Special, .44 Magnum og .45 Colt).  

•  Standardhastighed .22 kaliber randtændingsammunition er kun tilladt i kategorien Buckaroo.  

 

RIFLER  
GENERELLE BEDSTEMMELSER  

•  Rifler eller karabiner, der anvendes i Main eller Team Matcher må være originale eller re-

produktioner af bøjle eller pump-rifler produceret i perioden ca.1860 til 1899, med rørmaga-

sin og udvendig hane. Visse skydekategorier kræver, at en specifik type riffel eller ammuni-

tion bliver brugt. Se de respektive kategorier for nærmere information.  

 

KALIBER  
•  Må være centraltænding ikke mindre end .32 og ikke større end .45.  

•  Må være i en kaliber som er almindeligt tilgængelig i rifler. (Eksemplerne inkluderer, men er 

ikke begrænset til, .32-20, .32 Magnum, .357 Magnum, .38 Special, .38-40, .44-40, .44 Spe-

cial, .44 Magnum og .45 Colt). Eneste tilladte undtagelse er .25-20 og .56-50. Ingen riffelka-

libre som f.eks. .30-30 eller .38-55 er tilladt.  

•  Buckaroo/Buckarette skytterne, som vælger at benytte .22 kaliber, må benytte standardha-

stighed .22 kaliber randtændingsammunition 

 Selvom .32 kaliber revolvere og .36 kaliber percussionsrevolvere er tilladte, kan de være for 

svage til at vælte faldmål. 

 

HAGLGEVÆRER  

GENERELLE BEDSTEMMELSER  

•  Alle dobbeltløbede eller enkeltskuds haglgeværer, der er typiske for perioden omkring 1860 

til 1899 uden automatiske ejektorer, med eller uden udvendige haner, med enkelt eller dob-

belt aftrækkere er tilladt. Automatiske ejektorer er KUN tilladt på enkeltskuds knæk, - bøjle- 

og pumphaglgevær. Dobbeltløbet haglgeværer må ikke anvende automatiske ejektorer. Bøj-

lehaglgeværer med enkeltløb, rørmagasin, udvendige haner fra perioden er tilladt, både ori-

ginale og reproduktioner. Det eneste pump haglgevær, som er tilladt er Model 1897 Winche-

ster, både original og reproduktion. Visse skydekategorier kræver, at en speciel type haglge-

vær og ammunition bliver benyttet. Se de respektive kategorier for nærmere information.  
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•  Militære tilpasninger er ikke tilladt (f.eks. trench guns). Se de respektive kategorier for 

nærmere information.  

• Haglgeværer må kun indeholde maksimalt 2 patroner og skal have et løb på minimum 55 cm 

(dansk våbenlov). 

 

 

KNÆKHAGLGEVÆR  
•  Indvendige mekanismer, der er lavet for at forhindre at knækhaglgeværet ikke tilfældigt luk-

ker, kan installeres eller modificeres.  

•  Åbningsvinklen på knækhaglgevær kan øges.  

•  Løbsåbner/lever kan på knækhaglgevær bøjes/reprofileres, men ikke med mere end en ½” 

målt fra center til udkanten af tangen.  

 

KALIBER  
•  Dobbeltløbet, enkeltskuds og bøjlehaglgevær skal være med centraltænding ikke mindre end 

kaliber 20 og ikke større end kaliber 12 (dansk våbenlov). 

•  Pump haglgeværer skal have centraltænding ikke mindre end kaliber 16 og ikke større end 

kaliber 12.  

•  Dobbeltløbet, enkeltskuds- og bøjlehaglgevær i kaliber .410 centraltænding er kun tilladt i 

kategorien Buckaroo.  

 

ALLE UDVENDIGE MODIFIKATIONER PÅ MAIN MATCH-

VÅBEN SOM IKKE ER SPECIELT NÆVNT I DENNE SKYTTE-

HÅNDBOG ER UDTRYKKELIGT ULOVLIGE!  

ANDRE GODKENDTE VÅBEN  

Følgende våben er i tillæg blevet godkendt til brug:  

•  Model P revolvere med lille ramme som Cimarron Firearms Lightning, Uberti Stallion og 

Ruger Single Six .32 H&R Magnum.  

•  Henry Big Boy rifle (ikke tilladt i Classic Cowboy/Cowgirl klassen).  

•  US Firearms Omni Potent revolver.  

•  Marlin 1894 Tube Feed rifle i .32 H&R Magnum.  

•  Original eller reproduktion af Nagant single action revolver.  

 

HYLSTRE, PATRONBÆLTER OG BANDOLER  

•  Alle håndvåben skal bæres i hylstre som holder på våbnet på en sikker måde under normale 

bevægelser.  

•  Main match-hylstre må bæres i bælte på hver sin side af navlen og mindst to håndsbredder 

fra hverandre. (Bemærk: Lommepistol- og derringerhylstre er ikke Main match-hylstre NB: 

Disse våben er ikke tilladt til westernskydning i Danmark). 

•  Hylstre må ikke være mere skrå fra vertikalen med mere end 30° når de bæres.  

•  Ammunition til genladning i løbet af stagen må bæres af skytten i bandoler, patron-

/haglpatron sløjfer, bælte, taske, hylster, lommer eller være placeret sikkert i henhold til sta-

gebeskrivelsen. Riffel- og revolverammunition må ikke bæres i haglgeværpatron sløjfer. 

Ammunition må ikke bæres i munden, øre, næse, mellem brysterne eller andre kropsåbnin-

ger.  

•  Bandoler, patronbælter og tasker skal være af traditionelt design (f.eks. må bandoler bæres 

løst og ikke fæstes sådan at bevægelse hindres). Moderne ”drop pouches” og ”combat style” 

haglpatronholdere er ikke tilladt. Det gælder også patronholdere på håndled eller arm. Pa-
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trontasker skal have låg og indholdet må ligge løst uden indretninger for sortering af indhol-

det til hurtigere tilgang. Patronholdere til at tage på bæltet er tilladt, men patronholdere for 

haglpatroner må ikke skydes ind over haglpatronsløjferne på et haglpatronbælte. Haglge-

værpatronsløjfer skal være i en enkelt række.  

•  Patronsløjferne må ikke have plast eller metalindlæg. Hele sløjfen kan dog være lavet i me-

tal.  

•  Patron sløjferne for haglgeværpatroner må ikke være udformet sådan, at de kan indeholde 

mere end to patroner pr. sløjfe. Patronsløjferne for rifle- og revolverammunition må kun 

holde én patron hver.  

•  Patronbælter må bæres sådan, at al ammunition er placeret under eller på højde med navlen.  

•  Haglgeværpatronholdere må ikke være skråtstillet (sådan at patronerne står ud fra kroppen), 

men skal følge skytterens kropsform.  

•  Patronsløjfer, som er monteret på skæftet eller armen er ikke tilladt.  

 

AMMUNITION  
For centraltændingsammunition, som anvendes i alle røgsvage og sortkrudts kategorier på stævner i 

DSS regi, gælder jf. baneinstrukserne, en udgangshastighed på minimum 125 m/s (416 fps) og mak-

simum udgangshastighed på 330 m/s (1100 fps) for riffel og en udgangshastighed på minimum 125 

m/s (416 fps) og maksimum udgangshastighed på 1000 fps for revolver, idet udgangshastigheden for 

revolver følger SASS nedennævnte regler.  

 

SASS krav for røgsvage kategorier er en minimumsfaktor på 60, hvor udgangshastigheden i udlandet 

ikke må være lavere end 400 fod pr sekund (fps). For pistolammunition må udgangshastigheden ikke 

overstige 1000 fps og for riffelammunition må den ikke overstige 1400 fps. 

Ammunition til lommepistoler, derringere (disse våben er ikke godkendt i Danmark) og Long Range 

er undtaget fra disse krav. 

Faktor er defineret som kuglevægt i grains multipliceret med hastighed i fps, divideret med 1000. 

Nogle eksempler følger:  

•  100 gr. kugle med en hastighed på 600 fps giver en faktor på 60. (100x600)/1000=60  

•  77 gr. kugle med en hastighed på 800 fps giver en faktor på 61,6 (77x800)/1000=61,6  

•  200 gr. kugle med en hastighed på 400 fps giver en faktor på 80 (200z400)/1000=80  

•  Skytter kan blive holdt ansvarlig for skader på målmateriel eller personer som følge af brug 

af ikke godkendt ammunition. Dette alvorlige sikkerhedsbrud er grundlag for øjeblikkelig 

diskvalifikation fra stævnet.  

•  Revolver- og riffelammunition må ikke have projektiler som er kappet, halvkappet eller har 

”gas check” eller er ”copper washed” (kobber belagt). Kun rent bly er tilladt. Projektiler be-

lagt med molydisulfid eller tilsvarende er tilladt.  

•  Revolver- og riffelammunition må kun have et enkelt projektil. Ladninger med flere projek-

tiler er ikke tilladt.  

•  Ammunition, hvor projektilet er sat dybere end hylstermundingen er ikke tilladt.  

•  I denne håndbog defineres sortkrudt til at gælde sortkrudt samt sortkrudterstatninger som 

Pyrodex, 777, APP eller lignende krudttyper beregnet for forlader. Krudt, som indeholder ni-

trocellulose må ikke bruges som sortkrudterstatning. Enhver kombination af sortkrudt og 

røgsvagt krudt (såkaldte duplex-ladninger) er ikke tilladt.  

•  Hagl i haglgeværpatroner skal, jf. danske baneinstruks være blyhagl med en haglstørrelse 7 

(2,5 mm) eller mindre. Internationalt gælder haglstørrelse 4 ”birdshot” eller mindre for alle 

typer konkurrencer. Stål eller belagt hagl er ikke tilladt.  

•  Magnum- og højhastighedsammunition er ikke tilladt i haglgevær.  

•  Haglgeværpatroner må ikke ”sizes” ned med en die, som ikke er produceret for det specifik-

ke kaliber.  
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•  Haglgeværpatroner må ikke skæres for at forårsage at hele hylstret, med wad og projektiler, 

kan skydes ud som et projektil ud af løbet.  

•  Pumpe- og bøjlehaglgevær må lades med indtil to skarpe patroner ad gangen i Main match 

dersom ikke andet er skrevet i stagebeskrivelsen. I team events kan magasinhaglgevær fyl-

des helt. (mere end et maksimum på 2 for haglgeværet er ikke tilladt i Danmark).  

 

Al centraltændings- eller randtændingsammunition må være enhedsammunition, sådan at patro-

nen består af projektil, krudt og fænghætten pakket i et metalhylster, som passer i kammeret til 

det våben ammunitionen skal bruges i. Fænghætten må være af type med en lille, stødsensitiv 

ladning placeret i center af hylsterbunden eller langs kanten. Elektrisk affyrede ladninger er ikke 

tilladt.  

 

KATEGORIER  
SASS anerkender skydekategorier som er baseret på alder, køn, kostume, udstyr, skydestil 

og/eller krudttype. Alderen på deltageren bliver bestemt ud fra alderen på konkurrencens første 

dag. Alle SASS kategorier kan igen deles ind efter køn, for eksempel Lady Duelist, Lady 

Gunfighter, Lady 49`r, Lady Wrangler osv. Deltagere kan konkurrere i hvilken som helst kate-

gori de måtte være kvalificeret til. Der findes ingen egne klasser for mænd.  

 

ALDERSBASEREDE KATEGORIER  
•  Enhver Main Match revolver.  

•  Revolvere kan skydes i enhver stil undtaget Gunfighter.  

•  Kan skydes med enhver SASS godkendt Main Match haglgevær og riffel.  

•  Kan benytte enhver SASS godkendt ammunition.  

•  Juniorer er personer under 16 år. Kategorien kan deles ind efter både køn og alder. Denne 

kategori kan yderligere deles efter alder og køn. Foreslået inddeling er ”Young Guns” for al-

der 14-16 og ”Buckaroo” for alder 13 og under. Vær meget opmærksom når skytterne er 

yngre end 14 år. Lokale love, regler og forsikringsordninger kan hindre enkelte aldersgrup-

per fra at deltage.  

•  Forældres tilladelse er et krav for skytter under 18 år. NB. SASS har her en aldersgrænse på 

21år.  

•  ”Buckaroos” kan bruge revolvere, rifler og haglgevær som opfylder de ydre krav, men som 

er kamret i .22LR for rifle og revolver og .410 for haglgevær. Ammunition som overholder 

standardhastighed må benyttes. Faldmål skal ikke falde for at tælle som træffer.  

•  Skytter i kategorien Buckaroo, som vælger at bruge centraltændingsammunition i revolvere 

og/eller rifle, må opfylde alle krav som ellers gælder for centraltændingsammunition.  

•  Damekategorierne kan deles yderligere i skydestil, f.eks. Lady Duelist og Lady Gunfighter.  

•  ”Cowboy” kategorien er for alle aldre.  

•  ”Wrangler” kategorien er for skytter som er 36 år eller ældre.  

•  Forty-Niners er skytter som er 49 år eller ældre.  

•  Seniors er skytter som er 60 år eller ældre. Senior Ladies og Senior Duelist er også godkend-

te Senior-kategorier. Senior Duelist kan anvende alle SASS godkendte våben og ammuniti-

on, men må skyde Duelist eller ”Dobbel Duelist” stil.  

•  Silver Senior er skytter, som er 65 år eller ældre.  

•  Elder Statesmen / Grand Dames er skytter, som er 70 år eller ældre.  

 

DUELIST  
•  Enhver tilladt revolver med faste sigtemidler.  

•  ”Duelist” eller ”Double Duelist” skydestil må benyttes.  

•  ”Duelist” skydestil er defineret sådan: Revolvere må spændes og affyres med én hånd uden 

at støtte Revolveren; skydehånden eller skydearmen må ikke berøres med den anden hånd. 
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Undtagelse gælder når våbenproblemer skal udbedres eller ved overføring af revolver fra en 

hånd til en anden.  
•  ”Double Duelist” skydestil er defineret sådan: Revolvere må spændes og affyres med én 

hånd uden støtte, men sådan, at venstre hånd spænder og affyrer venstre revolver og højre 

hånd affyrer højre revolver. Hver revolver spændes og affyres separat og skytter må ikke på 

noget tidspunkt have to ladte revolvere i hænderne samtidig. Revolveren, skydehånden eller 

skydearmen må ikke berøres med den anden hånd. Undtagelse gælder når våbenproblemer 

skal udbedres eller ved overføring af revolver fra en hånd til en anden.  

•  Kan bruge enhver tilladt Main Match haglgevær og Main Match rifle.  

•  Kan bruge enhver tilladt type ammunition.  

 

GUNFIGHTER  
•  Enhver tilladt revolver med faste sigtemidler.  

•  Revolvere må spændes og affyres med én hånd uden støtte, én revolver i venstre hånd og én 

revolver i højre hånd. Kun Gunfighter eller Dobbelt duelist-stil må benyttes. ”Gunfighter”-

stil er defineret som at skyde med en ladt revolver i hver hånd samtidig. Revolverne skal ik-

ke affyres i nogen speciel rækkefølge, men at skifte mellem revolverne er åbenbart mest ef-

fektivt.  

•  Skytterne i kategorierne Gunfighter og B-Western er de eneste som MÅ have to ladte revol-

vere ude af hylstrene samtidig.  

•  Når en stage kræver, at 10 revolverskud skal skydes efter hinanden, eller hvis stagen bare 

kræver én revolver, kan en Gunfighter trække begge revolverne og engagere målene. 

Gunfighteren skal skyde målene i nøjagtig samme rækkefølge som beskrevet i stagebeskri-

velsen.  

•  Begge revolverne kan spændes samtidig, men de må affyres én ad gangen. En Gunfighter 

må ikke hylstre revolverne før begge revolverne er tomme, med mindre revolverne blevet 

trukket på forkert tidspunkt eller våbenproblemer opstår. Stagedesign kan tillade en 

Gunfighter at lægge revolverne ned mellem to revolverserier. En patron, som ikke bliver af-

fyret med revolverne resulterer kun i en forbier, med mindre patronen ligger under hanen, 

som medfører Stage DQ.  

•  Stagebeskrivelse kan tillade, at en Gunfighter kan lægge revolverne ned mellem to målse-

kvenser. Hvis stagebeskrivelsen kræver, at der skal skydes med et andet våben mellem to 

revolverserier, eller nogen andet gør, at en af hænderne er optaget må revolverne skydes i 

”Dobbel duelist”-stil med mindre revolverne kan blive lagt sikkert ned i stedet for at hyl-

stres. I så tilfælde kan begge revolverne bruges til de første 5 skud, lægges sikkert ned, for 

så at bruges igen for de sidste 5 skud.  

•  Kan bruge enhver tilladt Main Match haglgevær og Main Match riffel.  

•  Kan bruge enhver tilladt type ammunition.  

•  To standard hylstre er påkrævet, én på hver side. ”Cross Draw” eller ”Butt forward”-hylstre 

er ikke tilladt.  

 

SORTKRUDTS KATEGORIER  

Det er forventet, at deltagere i sortkrudtskategorierne skal konkurrere med mål delvis skjult af 

røg. For at sikre dette skal alle ladninger i rifle, revolver og haglgevær lave lige så meget røg til-

svarende en mindsteladning på 15 volumgrain (1 cc) FFG sortkrudt. 

 

 

FRONTIER CARTRIDGE  
•  Enhver tilladt revolver med faste sigtemidler.  

•  Revolvere kan affyres med to eller én hånd (”Duelist”-stil)  
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•  Skal bruge sortkrudt i alle ladninger (rifle, haglgevær og revolver).  

•  Skal bruge dobbeltløbet eller bøjlehaglgevær på alle Main match stager.  

•  Enhver tilladt riffel i pistolkaliber. 

•  Frontier Cartridge Duelist kan også godkendes. Alle krav er ligesom for Frontier Cartridge, 

men revolvere må affyres med ”Duelist” eller ”Double Duelist”-skydestil. Se Duelist-

beskrivelsen for mere information.  

 

BEMÆRK: Deltagere i Frontier Cartridge kan bruge ethvert tilladt våben og ammunitionstype 

på team events og side matcher.  

 

FRONTIERSMAN  

•  Enhver tilladt percussionsrevolver med ikke-justerbare sigtemidler. Se undtagelse nævnt un-

der ”Revolvere med faste sigtemidler” angående svalehalespor og sigtemidler.  

(Undtagelse: 1873 Uberti percussionsrevolver er ikke tilladt.)  

•  Revolvere skal affyres ”Duelist” eller ”Double Duelist”-stil. Se Duelist-beskrivelsen for me-

re information.  

•  Skal bruge sortkrudt i alle ladninger (rifle, revolver, haglgevær).  

•  Skal bruge dobbeltløbet eller bøjlehaglgevær på alle Main Match stager.  

•  Enhver tilladt riffel i pistolkaliber er tilladt.  

 

CLASSIC COWBOY / COWGIVERL  

•  Enhver tilladt revolver med faste sigtemidler.  

•  Revolvere må affyres ”Duelist” eller ”Double Duelist”-stil. Se Duelist-beskrivelsen for mere 

information.  

•  Revolver- og riffelkaliber: .40 eller større patroner med ”rim” (Eksempelvis, men ikke be-

grænset til: .38-40, .44 Special, .44 Russian, .44 Magnum, .44-40, .45 Schofield, .45 Colt) 

eller percussionsrevolver i kaliber .36 eller større.  

•  Kan bruge enhver tilladt ammunitionstype, hvis de følger overnævnte kaliberrestriktioner.  

•  Rifle: Enhver tilladt riffel af modelår 1873 eller tidligere, eller replika af sådan (1866 Win-

chester, 1860 Henry, 1873 Winchester).  

•  Haglgevær: Enhver tilladt dobbeltløbet med udvendige haner eller bøjlehaglgevær.  

•  Outfit: Må vælge mindst 5 genstande fra listen nedenfor. Alle genstande må bæres under al 

skydning og under præmieuddeling.  

•  Chaps, sporer, lædermanchetter, skærf hængende løst rundt halsen eller med skærf ring, vest, 

lommeur med langt kæde, jakke, ærmeholder, kniv, ”botas”, gamacher og bukseseler; stråhat 

eller palmehat er ikke tilladt.  

•  I tillæg til de overnævnte genstande kan cowgirls vælge mellem genstandene på listen ne-

denfor:  

•  Tidstypisk ur, delt ride skørt, popo, krinoline, korset, Viktoriansk hat (stråhat tilladt), tidsty-

piske smykker, tidstypisk hårpynt (f. eks. fjer), hår net, tidstypisk håndtaske, tidstypiske snø-

resko, underkjole (camisole), underbukser (bloomers), netstrømper, fjerboa, cape.  

•  Ingen Buscadero eller lavt hængende hylstre eller bælter er tilladt (dele af grebet må være 

over bæltet som hylsteret hænger på).  

•  Støvler er påkrævet og må være af traditionelt design og uden grebsforbedrede såler (Ingen 

”Lug”). Mokkasiner er ikke tilladt.  

•  Hat må bæres under hele stævnet.  

 

B-Western  

•  Enhver Traditional- eller Modern revolver.  

•  Revolvere kan affyres i henhold til enhver tilladt stil.  
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•  Rifle: Enhver tilladt riffel af modellår 1880 eller senere eller replika af sådan (Burgess, 1892 

og 1894 Winchester, Lightning riffel eller Marlin).  

•  Kan bruge enhver Main Match haglgevær.  

•  Kan bruge enhver tilladt ammunitionstype.  

•  Hylstre og bælte må være af type Buscadero eller ”Drop Loop” (Hele revolveren må bæres 

under toppen af pistolbæltet). Hylstre og bælter må være pyntet (pyntesøm, conchos, ”spots” 

eller prægning). Alle hylstre må være af type ”Double strong side. Ingen ”cross draw”, skul-

der- eller ”butt forward” hylstre er tilladt.  

•  Outfit: Skjorter må være af ”B-Western”-type med trykknapper og/eller ”Smiley pockets”, 

broderi, applikerede motiver, frynser eller forskellig farvet bærestykke. Skjorter med bryst-

skjold er tilladt, hvis disse har passepoil (”piping”) eller brodering.  

•  Bukser skal være jeans, ”ranch pants” eller bukser med klap over baglommen, ”keystone” 

bæltesløjfer og/eller passepoil eller frynser.  

•  Bukser skal bæres med bælte. Seler er ikke tilladt. Kun filthat er tilladt, ingen stråhatte. Hat 

må bæres på hele stævnet.  

•  Støvler er påkrævet og må være af traditionelt design med pyntesøm eller flerfarvet design 

med glatte, non-grip såler. Snørestøvler eller mokkasiner er ikke tilladt.  

•  Westernsporer med sporehjul er påkrævet for mænd. Damerne kan bruge skørt eller delt ri-

deskørt.  

•  Du skal vælge én eller flere af følgende genstande: Handsker, skærf med skærf ring eller 

knyttet rundt halsen eller bolo-skærf, jakke, vest, chaps, eller lædermanchetter. Alt outfit 

forventes at være fancy og prangende. ”B-Western”-outfittet skal benyttes under hele stæv-

net inkluderet præmieuddelingen.  

 

SIDE MATCH  

THE PLAINSMAN  

I Plainsman kræves to percussionsrevolvere af samme type som tilladt i kategorien Frontiersman 

i kaliber .36 eller større. Det skydes ”Duelist”-stil.  

•  Der skal bruges en SASS-godkendt enkeltskuds riffel i et traditionelt sortkrudt rifle- eller pi-

stolkaliber (eksempel: 30-30 er ikke tilladt). Riflen kan have fjederdrevet ejektor hvis det er 

standard for denne riffeltype. .38 Special er tilladt.  
•  Der skal bruges et side-by- side haglgevær eller enkelt skuds, med eller uden udvendig hane, 

eller lever action haglgevær.  

•  Alle ladninger skal være i sortkrudt (rifle, revolvere og haglgevær).  

 

LOMMEPISTOL OG DERRINGERE (anvendes ikke i Danmark). 
Lommepistoler og derringere er en populær Side Match og kan også bruges i Main Match som 

tillægsvåben. (Disse våben er ikke godkendt i Danmark) 

•  En lommepistol er defineret som et våben med lille ramme, faste sigtemidler af design før år 

1900. Løbslængden må være 4 tommer eller mindre. Lommepistoler må være i kaliber .31 

eller større. Colt Model "P" eller kopier af denne samt revolvere med udsvingbar trommel er 

ikke tilladt uafhængig af kaliber, rammestørrelse eller løbslængder. Lommepistol er ikke til-

ladt i Main Match, og det er heller ikke tilladt at bygge en lommepistol om for at benytte den 

i Main match.  

•  En derringer er defineret som et våben med udvendig hane, faste sigtemidler, baglader eller 

percussion, lille ramme og af design før år 1900. Våbenet kan have et til fire løb med indtil 

3,5 tommers længde. Derringere skal være i kaliber .22 eller større. Derringere af modell 

Remington over/under eller Sharps fireløbede Pepperbox er typiske SASS-godkendte våben.  

•  .22 Magnum-ammunition er ikke tilladt.  
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LONG RANGE RIFLE (ELLER PRÆCISION)  
Long Range konkurrencer er forskellig fra riffelskydningen i Main Match. I Long Range er der 

lagt mere vægt på præcision på længere afstande og hvor skydetid er sekundært. Resultatføring 

er baseret på antal træffer og lige antal træffere kan pådømmes ud fra én af to metoder: Skytter 

med lige antal træffer placeres i forhold til skydetid eller om skydning indtil en vinder er kåret.  

Der er 5 kategorier og én kategori der er en option.  

• Lever Action, pistolkaliber  

• Lever Action, riffelkaliber  

• Single Shot  

• Buffalo Single Shot  

• Optisk  

 

SASS-klassen Open Category. 

 

Klasserne kan også inddeles i egne sortkrudtklasser.  

 

GENERELLE REGLER FOR LONG RANGE KONKURRENCER 

 

•  Forreste sigte på løbet kan varieres fra et enkelt bladsigte til såkaldt "hooded wind gauge" 

fra tidsperioden og med brug af udskiftelige sigteindsatser.  

•  Bagerste sigtemiddel kan være enten et åbent jernsigtemiddel monteret på løbet eller traditi-

onelt stangsigte monteret på skæfte. Long Range bagerste sigtemiddel monteret på løbet, af 

typen som kan vippes op, og med justerbar højdegradering kan have et diopter i den bevæge-

lige sigteskinne. Eksempler på dette er de mange variationer af bagerste sigtemiddel på 

Springfield Trapdoor.  

 Sigtemidler monteret på bundstykke eller styreramme er ikke tilladt. 
•  Optiske sigtemidler eller sigtemidler monteret på låsekasse er ikke tilladt.  

 Riffelkaliber defineres som sædvanlige riffelpatroner fra tidsperioden. Kalibre tilladt i 

hovedmatch kan ikke bruges, med undtagelse af .56-50. Eksempel på godkendte riffelka-

libre er .30-30 WCF, 38-55 Marlin & Ballard, .43 Spanish, 6.5x55 Swedish eller .45-70 

Government. Eksempler på hvad ikke er tilladt er .375 Winchester, .444 Marlin, 32-20 

WCF eller .44-40 WCF. Haglgeværer som bruger slugs er ikke tilladt. 
•  Enhver godkendt krudttype er tilladt (med undtagelse af røgsvagt i Buffalo Single Shot). 

Uafhængig af klasse eller kaliber, projektiler brugt i Long Range skal være lavet af bly. Gas 

check og papirvikling er tilladt.  

•  Afstandsmålere eller ethvert andet instrument til at bedømme afstand eller sigtemiddel ju-

steringer er ikke tilladt. Deres brug medfører en sidematch diskvalifikation. 

 

LEVER ACTION RIFLER som benyttes til Long Range, enten rifle eller pistolkaliber, må være origi-

nale eller kopier af disse produceret i perioden fra ca. 1860 til 1899. Forudsat, at de er i sikker tilstand 

kan rifler eller karabiner af type Lever Action (bøjleriffel) eller Slide Action (pumpriffel) med rørmaga-

sin og udvendige haner bruges. 

 

SINGLE SHOT og BUFFALO SINGLE SHOT våben må være originale eller kopier af enkeltskuds-

rifler fra ca. 1860 til 1899. Alle rifler skal have udvendige haner. Basisregelen for riffelkaliber nævnt 

ovenfor gælder også for Single Shot og Buffalo Single Shot, men med en undtagelse: Buffalo Single 

Shot riffelkaliber må have en kuglediameter på minimum .375".  
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BUFFALO SINGLE SHOT har yderligere restriktioner i form af, at våben skal være originale eller 

replikariffel af amerikansk design. Fjedervirkende ejektorer er forbudt, med undtagelse af Springfield 

Trapdoor-rifler.  

 

I OPTISK KATEGORI skal våben opfylde ovenstående restriktioner med følgende optiske regler:  

•  Ingen længde- eller styrkebegrænsning på kikkertsigtet.  

•  Kikkertsigtets krop/rør må være ¾ ” eller mindre i diameter (19 mm), og ethvert okular eller ob-

jektivlinse og justerings- eller samle ringe skal være mindre end 1” (25,4 mm) i diameter.  

•  Interne sigtejusteringer for højde og side er ikke tilladt.  

•  Montage skal være af traditionel stil fra perioden og indeholde både højde- og sidejustering for 

kikkertsigtet i den forreste og/eller bagerste montage. Klikjusteringer er ikke tilladt. Både svale-

hale montering og blok montering er tilladt.  

•  Original kikkertsigtemontage fra både Cataract og Malcolm og deres variationer, replikaer eller 

lignende montager er tilladt efter ovenstående kriterier.  

 

(NB: Disse regler er identiske til NRA BPCS reglerne for optiske sigtemidler.)  

 

RESULTATBEREGNING OG BEDØMMELSESMETODE  
SASS og DSS-stævner bliver resultatberegnet ud fra anvendt skydetid tillagt eventuel straffetid for 

manglende træffer og procedurefejl. Hver stage er resultatført hver for sig, på de fleste stævner bliver 

total tid for alle stagene summeret. Skytternes resultat rækkefølge betinges af total tid og sorteres "over-

all" (uafhængig af klasse) og/eller efter klasse.  

End of Trail (VM) og regionale SASS-mesterskab resultatføres efter rangeringsmetoden (Rank Sco-

ring). Rank scoring anbefales, når stagene som udgør en Main Match ikke er af omtrentlig samme svær-

hedsgrad og længde. Alternativet til Rank Scoring er Total Time (total råtid plus tillægstid).  

Overall vindere, sædvanligvis både bedste mandlige og kvindelige skytte, præmieres. Det bedste sam-

menlagt resultatet fra Main Match bestemmer, hvem som bliver Overall vinder.  

Rifle-, revolver- og haglgeværmål må engageres med tilsvarende våben. En forbier er defineret som 

ikke at træffe den rigtige måltype med det rigtige våben. Forbier straffes med 5 sekunder tillæg til skyt-

tes råtid på stagen.  

Procedurefejl er ufrivillige ”fejltagelser” hvor skytter gennemfører stagen på en anden måde end det 

som er beskrevet i stagebeskrivelsen. Procedurefejl straffes med 10 sekunder tillæg til skytterens råtid 

på stagen, og det kan gives indtil én procedurefejl per stage.  

Stage DQ gives for hver stage, hvor et våben bruges som ikke er tilladt. Dette gælder åbne, godkendte 

stævner.  

Mindre alvorlige sikkerhedsbrud (Minor Safety Infractions), som sker under gennemførsel af en stage, 

og som ikke direkte udsætter nogen for fare straffes med 10 sekunder tillæg for hvert tilfælde. Mindre 

alvorlige sikkerhedsbrud inkluderer ikke at lægge et langvåben ned med åben mekanisme eller ikke at 

hylstre revolveren, når skydeserien med det aktuelle våben er afsluttet.  

Alvorlige sikkerhedsbrud (Major Safety Infractions) medfører, at skytter bliver diskvalificeret fra stagen 

eller matchen. To alvorlige sikkerhedsbrud skal medføre, at skytten bliver bortvist fra skydebanen. Al-

vorlige sikkerhedsbrud inkluderer, at tabe et våben, et vådeskud som træffer indenfor 3 m af personer 

(nedslag indenfor 1,5m resulterer i Match DQ), brud på 170°-regelen, ”sweepe” personer med et våben 

eller tilsvarende handlinger som medfører høj risiko for personskade.  

I de tilfælde, hvor udøveren mener at ROs dømming er forkert, kan denne på en høflig måde anke til 

stævneledelsen. Dette skal ske efter, at udøveren er færdig med stagen, og våben er kontrolleret ved 

afladebordet. Stævneledelsen skal vurdere klagen kun på grundlag af regelværket og resultatet af vurde-

ringen er endelig. Ved større stævner kan et panel bestående af Territorial Governors udpeges for at 

hjælpe stævneledelsen.  
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FAILURE TO ENGAGE – MANGLENDE ENGAGERING  

”Failure to engage” opstår når en deltager med vilje eller overlæg ikke overholder stagebeskrivelsen 

med hensigt at opnå en konkurrencemæssig fordel, og ikke fordi deltageren begår en fejl. ”Failure to 

engage” gælder ikke skyderelaterede situationer som, at nægte at kaste en lasso, skyde med bue og pil 

eller lignende tilfælde, hvor deltageren ikke gør et forsøg på at overholde stagebeskrivelsen. I sådanne 

tilfælde skal skytten tillægges 30 sekunder tillæg samt tillæg for procedurefejl og manglende træffer.  

Eksempel: Under en stage, skal skytten "dele en dynamitstang i to dele med en oksepisk". Dette gøres 

praktisk ved at skytten svinger en pisk og skal træffe "dynamitten". Ved forbier på "dynamitstangen", 

skal man forsøge indtil man træffer.  

En skytte bestemmer sig for at spare tiden ved hellere, at blive straffet 10 sekunder for at lave forbiere 

end at stå og forsøge i 15-20 sekunder før han kan fortsætte. I westernskyding kalder vi dette for mang-

lende engagement - failure to engage.  

 

BANEINSTRUKTION 

Westernskydning er ikke ment at være præcisionsskydning sådan som vi traditionelt kender det. Små 

mål og lange hold sænker action delen af westernskydning. I tillæg vil vanskeligere mål fjernes entusi-

asmen hos nye skytter.  

Både nye og erfarne skytter ønsker at træffe målene. Nogen træffer (eller skyder forbi) lidt hurtigere end 

andre. For mange forbiere eller et indtryk af, at dette ser vanskeligt ud, kan "skræmme" skytter bort fra 

sporten, specielt mindre erfarne skytter.  

Spørg hvilken som helst erfaren westernskytte, og han eller hun vil fortælle dig, at der ikke findes det 

mål som er så stort eller så nært, at man alligevel kan skyde forbi.  

En mere detaljeret beskrivelse af matchdesign findes i SASS-håndbogen for stævneledelse (SASS 

Match Directors Guide).  

Både stålmål og pap mål skal være af rimelig størrelse. Reaktive mål som ”poppere”, og faldmål skal 

bruges for at forbedre tilbagemeldingen til skytte og øge publikumsvenligheden. Alle mål skal sættes på 

kort eller medium hold. Det findes ingen absolutte regler, men SASS anbefaler følgende afstande base-

ret på standardmål på 16 x 16 tommer (40 x 40 cm):  

Revolver – 6 til 10 meter  

Haglgevær – 7 til 15 meter  

Riffel – 11 til 45 meter  

Derringer / Lommepistol – Pap/papir eller ballonger på klods hold indtil 3 meter. Disse afstande er for 

korte til at skyde sikkert på stål. (anvendes ikke i Danmark) 

Så vidt det er muligt, skal faldmål indstilles til at falde for en centertræffer med ikke mere end en stan-

dard .38 Special 158 gr. fabriksladning.  

 

BEMÆRK: Den danske baneinstruks, som er godkendt af respektive politimyndigheder, og som be-

skriver de aktuelle bestemmelser for skydning på stålmål og skydning på gennemskydelige mål 

(pap/papir/lerduer eller lign), skal følges ubetinget. 

  

Åbne, godkendte stævner er såkaldte ”nul alibi’-konkurrencer. Det indebærer, at når første skud er løs-

net må skytter fortsætte stagen efter bedste evne. Omskydninger gives ikke ved fejl på våben eller am-

munition. Hvis der skulle opstå fejl på banemateriel (kulisser, rekvisitter, timer eller fejl fra RO) udenfor 

skyttens kontrol, kan omskydning gives. Ved en omskydning stryges alt fra tidligere forsøg på den aktu-

elle stage med undtagelse af eventuelle sikkerhedsbrud. Omstart skal tillades sådan, at skytten kan få en 

god start op til punktet, hvor første skud er løsnet. Flere omstarter af samme skytte, hvor RO bedømmer 

det til at være et forsøg på at udnytte opstarten til at få en perfekt start skal ikke gives, da dette ikke er i 

tråd med ”Spirit of the game”.  
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ROs opgave er at assistere skytten sikkert gennem stagen. Det forventes at RO, når det er passende og 

muligt, coacher og hjælper skytter så både procedurefejl og sikkerhedsbrud undgås. Passende coaching, 

eller ingen coaching, fra RO er ikke anset som indblanding/forstyrrelse og vil aldrig være grundlag for 

omskydning.  

Hvis våben/ammunition ikke bliver lagt korrekt ud ved angivne positioner vil skytten blive straffet med 

en procedurefejl, såfremt fejlen ikke korrigeres uden hjælp i løbet af stagen. At benytte ”ulovlig” am-

munition (for eksempel ikke taget med til skydelinjen/lagt ved angivne positioner af skytten på en god-

kendt måde) vil blive straffet som en procedurefejl. Bliver mål træffet med denne ammunition tælles 

det som FORBIER. INGEN justeringer vil blive foretaget på stagens rå tid.  

Det forventes, at RO er den ansvarlige for at observere og løse alle sikkerhedsrelaterede problemer som 

opstår i områder som er afsat til ladning, afladning og hvor skydningen udføres. En skytte som ser et 

sikkerhedsbrud som RO ikke opdager, bør gøre RO opmærksom på dette 

STAGEBESTEMMELSER  

Stagebestemmelser er en liste over sædvanlig praksis, som alle skytter er forventet at kende til og følge 

på enhver stage. Disse stagebestemmelserne bør følges på ethvert stævne med mindre noget andet står i 

stagebeskrivelsene.  

1.  Alle faldmål for haglgevær skal engageres til de falder.  

2.  Alle faldmål (riffel, haglgevær og revolver) skal falde for at tælle som en træffer. Alle 

faldmål som står når skytte har påbegyndt stagens næste sekvens tælles som en forbier.  

3.  Alle våben placeret på en stage skal have løbet pegende sikkert ”down range”. Riffel eller 

haglgevær, som er placeret liggende skal ligge fladt, med minimum bagerste del af aftræk-

kerbøjlen på området for våbnet. Revolvere, som er lagt ud ved stagens begyndelse skal lig-

ge fladt, hvor våbenet er placeret.  

4.  Haglgevær placeret på stagen skal være åbent og tomt.  

5. Skytter må ikke starte en stage med ammunition i hænderne.  

6.  Langvåben skal lægges ned åbne og tomme med løb i sikker retning.  

7.  Revolvere returneres til hylster efter afsluttet skydesekvens.  

8.  Revolvere trækkes og bruges i henhold til skyttens kategori.  

9.  Sikker våbenhåndtering er skyttens ansvar. 170 graders-regelen gælder, og basketball-

regelen gælder, når det er skarp ammunition under spændt hane. (Dvs. én fod skal forblive 

på jorden) 

10.  Hvis startpositionen ikke er opgivet, skal skytten starte stående ret op og ned revolverne 

hylstret og hænderne langs siden uden at berøre noget våben.  

11.  ”Port arms” er defineret som følger: Stå ret op og ned, med bagenden på langvåben ved el-

ler under livet på skytten. Løbet skal være ved eller over skulderhøjde, og våbenet skal hol-

des med to hænder. (Lokale restriktioner i relation til at pege over endevolden skal respekte-

res). 

12.  Personkonflikter VIL IKKE BLIVE tolereret.  

SIKKERHED  

Først, sidst og altid  

Westernskydning er en sport hvor farlige situationer kan opstå. Enhver er ansvarlig for sin egen sikker-

hed, men skal også være agtpågivende for andres eventuelle uansvarlige og farlige handlinger. Enhver 

RO og deltagere kan påtale andres uansvarlige optræden, og det er forventet at korrektioner i forhold til 

sikkerhed umiddelbart skal tages til følge. Modargumentation kan danne grundlag for bortvisning fra 

arrangementsstedet.  

Alle skydevåben skal følge disse sikkerhedsregler:  

1.  Ethvert skydevåben skal til enhver tid behandles som om det er ladt.  
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2.  Mundingsretning er vigtig mellem, før og efter gennemførelsen af en stage. En munding 

må under ingen omstændighed sweepe deltagere. Når langvåben transporteres under en 

Match, skal mekanismer være åbne med kammer og magasin tomme for ammunition 

eller tomme hylstre og med mundingen pegende i sikker retning. En hylstret revolver 

(ladt eller tom) med hanen nedspændt på et tomt kammer eller afskudt hylster anses for at 

være sikker og kan ikke forstås som at sweepe andre så længe den er i hylsteret. Brud på 

denne bestemmelsen er grundlag for Stage DQ, og for gentagne brud, Match DQ.  

3.  Alle skydevåben skal til enhver tid være tomme for ammunition med undtagelse af og un-

der direkte overvågning/kontrol af RO på standplads og standpladshjælper i lade zonen.  

4.  ”Seksløbere” skal altid kun lades med 5 patroner og hanen skal sænkes og hvile på tomt 

kammer. ”Femløbere” kan lades med fem skud såfremt hanen hviler på et ”dummy” 

kammer, sikkerhedshak eller nål i trommel sådan, at hanen ikke hviler på en skarp patron. 

Hvis stagebeskrivelsen kræver et skud omladning, kan det sidste kammer på en percussi-

onsrevolver lades ved ladebord, og påsættes en hætte efter timersignal før første skud er 

affyret eller efter sidste skud er affyret. En fuldstændig omladning af percussionsrevolver 

håndteres ved at lægge en ladt, men ikke hættet revolver i sikker retning, eller bytte med 

uhættet trommel, for så at hætte den mens tiden løber.  

5.  En opspændt revolver må aldrig forlade skyttens hånd. (Stage DQ). Dette gælder IKKE 

hvis man lader eller lader om på standplads.  

6.  Revolvere skal hylstres med hanen på enten et afskudt hylster eller tomt kammer ved sky-

desekvensens slutning, såfremt ikke stagebeskrivelsen siger noget andet, for eksempel: 

”Forflyt til næste position, og læg revolver på bordet.” En skydesekvens er defineret som 

skud fra en type våben før næste type våben engageres.  

7.  At spænde hanen ned på en revolver, riffel, eller haglgevær med udvendige haner må ikke 

gøres med en skarp patron under hanen. Nedspænding er ikke tilladt for at undgå straf, 

hvis våbenet er opspændt på forkert tidspunkt eller et sted efter at et skud er affyret og 

kuglen har forladt løbet. Hanen må nedspændes på noget våben på skydelinie bortset 

fra pegende Down Range og ved at trykke på aftrækkeren eller under direkte overvåg-

ning af Timeroperatøren (TO) (banekommandøren). (Dette kræver en en positiv til-

kendegivelse/godkendelse fra TO til skytten. 
Straffen for nedspænding er SDQ.  

8.  En opspændt revolver må affyres før våbenet kan gøres sikkert og eventuelt hylstres. Hvis 

man har kamret en patron i riflen skal denne enten affyres eller mekanisme åbnes før riflen 

kan gøres sikker. Haglgeværpatroner kan tages ud hvis nødvendigt, uden straf for at gøre 

denne sikker.  

9.  Hvis et våben affyres i forkert rækkefølge eller fra forkert position, vil skytten få en pro-

cedurefejl. Hvis en skytte vælger, eller bliver tvunget til at skyde forbi sit mål pga. farlig 

vinkel, kan skytten lade om for at undgå straffen for en forbier. (den frygtede “Double Jeo-

pardy”, dvs. både at få en procedure og en forbier). Dette betyder ikke at skytten når som 

helst kan lade om for at korrigere en forbier. Ikke affyrede skud, som er kastet ud af riflen 

kan erstattes.  

10. Hvis man ved vanvare efterlader ikke-affyrede patroner i revolveren, er dette kun forbier 

med mindre en ikke-affyret patron er under hanen, da dette er det en SDQ.  

11. Sikker håndtering af våben i bevægelse eller for at give fra sig/lægge et våben ned varierer 

fra våbentype til våbentype. Se RO1 materialet for nærmere detaljer om sikker flytning 

med våben.  
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12. En skytte med våben i hånd må aldrig bevæge sig med en skarp patron under spændt hane. 

Bevægelse er defineret som det samme som ”traveling” i basketball. Når et våben er 

spændt, må et ben være på samme sted indtil våben er sikkert. Første gangs overtrædelse 

straffes med Stage DQ. Anden gangs overtrædelse straffes med Match DQ. Dette gælder 

også, hvis skytten forlader ladebordet med en ladt revolver med hanen er spændt.  

13. Skytten må ikke spænde hanen før våbnet peger i sikker retning. Når skytten er på skyde-

linjen vil et vådeskud eller et for tidlig affyret skud som træffer et punkt inden 3 meter fra 

skytten, anses det som farlig og resultere i en Stage DQ. Hvis skuddet træffer et punkt in-

den for 1,5 meter fra skytten, medfører dette en Match DQ. En skytte, som bliver diskvali-

ficeret fra to stages skal bortvises fra matchen. Ethvert affyret skud udenfor skydelinjen 

fører til MDQ. 

14. Skud over volden er aldrig en god ide, men på enkelte skydebaner er dette værre end an-

dre. Lokale stævner bestemmer selv straffen for en overtrædelse, helt op til MDQ.  

15. Riffel kan placeres ”down Range” fra skyttens plads med magasin ladt, mekanisme lukket, 

hane hvilende på tomt kammer.  

16. Haglgevær skal altid placeres med åben mekanisme, tomt magasin og kammer og skal la-

des efter at stagen er startet. Undtagelse gælder, hvis haglgeværet er det første våben og 

skytten starter med haglgeværet i hænderne. Haglgevær med udvendige haner kan have 

hanerne opspændt enten i skyttens hånd eller når det er placeret. Langvåben må aldrig pla-

ceres med løbet placeret mod jorden.  

17. Langvåben skal placeres med åben mekanisme og tomt kammer efter at skydeserien er af-

sluttet (dvs. før næste våben affyres). 10 sekunder Minor Safety til lægges, hvis våbenet 

ikke bliver åbnet og tømt før næste skud affyres. Hvis det er det sidste våben på stagen, må 

våbenet åbnes og tømmes før det forlader skyttens hånd på afladebordet for at undgå straf. 

Dette gælder ikke riffel som bliver ”restaget” (lagt ned) for videre brug.  

18. Et våben som efterlades med skarp patron i kammeret medfører stage DQ. Alle andre 

skarpe patroner eller afskudte hylstre som ligger tilbage i et langvåben er et 10 sekunders 

sikkerhedsbrud. Et våben som fejlfunktionerer og er erklæret som sådan, og som indehol-

der skarpe patroner eller afskudte hylstre vil ikke udløse straf, såfremt våbenet er gjort 

sikkert.  

19. Alle skytter må vise, at de har grundlæggende færdigheder med våbnene som bruges. Det 

forventes af skytten holder sig inden for sine egne begrænsninger. Stævner er ikke et sted 

for at lære våbenfærdigheder.  

20. Westernskydning er ingen hurtigtræks konkurrence. Ethvert træk fra hylster som medfører 

farlig våbenhåndtering og "fanning" resulterer i Stage DQ. "Slip-hammering" er ikke det 

samme som "fanning" og er tilladt.  

21. Ved træk og hylstring af våben i krydstræk- eller skulderhylster skal der udøves ekstra for-

sigtighed. Skytter må vride kroppen om nødvendig for at undgå at bryde 170°-regelen un-

der processen. Medfører træk eller hylstring, at våbenet peger i farlig retning medfører det-

te Stage DQ. Sker dette to gange i løbet af samme stævne giver det grundlag for Match 

DQ. BEMÆRK: 170°-regelen indebærer, at løbsmundingen skal være rettet ”down range” 

+/- 85°. 170°-regelen er til for at regulere, at skytten til en hver tid skal være opmærksom 

på sikkerhedszonen, og at våbenet til enhver tid skal pege ”down range”. Hvis skytten er i 

færd med at bryde 170°-planet med løbsmundingen betyder det, at 170°-regelen er brudt, 

og skytten må tage konsekvenserne af dette. Det må præciseres, at i løbet af stagens gen-

nemførsel, må skytten tillades at trække og hylstre revolvere fra ”straight hang”-hylstre 

samt vertikalt placerede dobbeltløbet haglgevær uden at tillægges straf.  
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22. Et uladt våben som tabes (fra ladebord og til afladebord) resulterer i Stage DQ. Et ladt vå-

ben som tabes resulterer i Match DQ. Skytten må ikke selv samle et tabt våben op. RO 

skal samle våbnet op, undersøge og eventuelt tømme og sikre det, før det overleveres til 

skytten.  

23. Ammunition, som tabes ved omladning på en stage eller som blive kastet ud fra et våben 

skal behandles som "død" og må ikke samles op før skytten har afsluttet stagen. En mistet 

patron må erstattes med en patron hentet fra skytters krop eller andet sted som beskrevet i 

stagebeskrivelsen for ikke at tælle som en forbier. Ammunition, som er forhåndsplaceret 

på stagen og som tabes til der hvor den var placeret, anses ikke som "død".  

24. Standpladshjælper ved afladebordet eller RO SKAL inspicere alle skydevåben før de for-

lader stagen, selv om de er ubenyttet. Alle rifler og pump- eller lever action-haglgevær 

skal tage ladegreb på for at sikre at våbnene er tomme for ammunition.  

25. Alkoholholdige drikke er ikke tilladt på skydebanen for skytter, gæster, ROer eller andre 

indtil dagens skydninger er slut. Skytter må ikke indtage alkoholholdige drikke indtil han 

eller hun har afsluttet dagens skydning og har pakket våbnene ned.  

26. Skytter må ikke indtage noget, som reducerer hans eller hendes evne til at deltage med 

maksimal koncentration og tilstedeværelse på en sikker måde. Både recept- og receptfrie 

medikamenter, som medfører sløvhed eller anden reduktion i fysisk eller mental tilstand 

skal undgås.  

27. Beskyttelse af øjne er påkrævet og hørebeskyttelse er anbefalet (krav i Danmark) for alle 

som befinder sig på eller ved standplads (firing line). En sådan beskyttelse er også anbefa-

let for alle, som befinder sig på skydebanen og øjebeskyttelse er påkrævet for tilskuere 

som befinder sig i direkte linje til synlige stålmål.  

28. Al ladning og tømming af våben skal foretages i angivne zoner. BEMÆRK: Skytter med 

percusionsrevolvere må iagttage sikker mundingsretning ved ladning. Ved afladebordet 

skal man have affyret eller fjernet alle hættede kamre før man forlader afladebordet. Det er 

ikke tilladt at sætte hætter på ved hjælp af revolverens hammer. Percussionsrevolvere skal 

hættes ved ladebordet eller på standplads.  

29. Klikning med våben ved ladebordet er ikke tilladt og resulterer i Stage DQ. Det kan kun 

udføres i sikkerhedszonen udpeget af arrangøren. Klikning er defineret som handlingen at 

bringe våben ind i skydeposition, spænde hanen og trykke på aftrækkeren som ved en 

normal affyring.  

30. Kun registrerede deltagere må bære våben.  

31. Hvis en skytte har en våbenfejl, som ikke kan rettes på standpladsen, kan skytten ikke for-

lade stagen før våben er blevet tømt og kontrolleret. Det vil blive givet en MDQ, hvis 

skytten forlader stageområdet uden direkte opsyn af en Match Official.  

32. Det anbefales, at Main Match mål produceres i stål i en størrelse ca. 40x40cm. Afstand til 

revolvermål bør være 6-10 meter, til haglgeværmål 7-15 meter og til riffelmål 11-45 me-

ter.  

33. Al røgsvag centertændingsammunition, som benyttes på godkendte DSS-stævner skal 

overholde en minimumsfaktor på 60 og mindste udgangshastighed på 125 m/s (417 fod 

per sekund, som følge af den danske minimumsregel). Højeste udgangshastighed, som er 

tilladt for revolverammunition er 1000 fps. Højeste udgangshastighed, som er tilladt for 

riffelammunition er 330 m/s (1100 fps), som følge af dansk maksimumsregel). Buckaroo-

skytter, som vælger at benytte centertændingsammunition i revolver og/eller riffel, må 

overholde krav til faktor og udgangshastighed. Lommepistoler og derringer er undtaget fra 

disse bestemmelser (må ikke anvendes i Danmark). 
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34. Våben og ammunition, som er placeret på andet sted end udpeget i stagebeskrivelsen er 

skyttens problem og skytten idømmes en procedurefejl, hvis dette ikke af skytten selv ret-

ter dette i løbet af stagens gang. At benytte ”ulovlig” ammunition (for eksempel ikke taget 

med til standpladsen/lagt ud ved angivne positioner af skytten på en godkendt måde) vil 

blive straffet som en procedurefejl. Hvert mål, som bliver truffet med denne ammunition 

tælles som en FORBIER. INGEN justeringer vil blive foretaget på stagens råtid.  

35. Ammunition i bælte må bæres over pistolbæltet på eller under navlen. Patronholdere for 

haglgeværpatroner må ikke trækkes over haglgeværpatronsløjfer på et patronbælte.  

36. Skytten skal tømme alle sine våben ved anvist afladebord og skal have dem kontrolleret 

visuelt for at sikre, at alle kamre er tomme. Det skal kontrolleres, at magasin på haglgevær 

og riffel er tomme. Alle revolvere medbragt til standpladsen må kontrolleres, uafhængig af 

om de er blevet brugt eller ej. Kun 2 Main match revolvere må medbringes til standplad-

sen.  

37. Skytter, som kommer til ladebord med ukontrollerede revolvere efter stagen, som er skudt 

tidligere samme dag, skal idømmes en Stage DQ på forrige stage.  

38. Skytter må ikke forlade anvist ladebord med et ladt våben med mindre de er på vej til 

standplads som næste skytte for at gennemføre stagen. 

 

IKKE TILLADT UDSTYR 

Brug af ikke tilladt udstyr resulterer i en SDQ  

•  Moderne skydehandsker  

•  Kortærmet skjorte (kun mandlige deltagere)  

•  Kortærmede T-shirts, langærmede T-shirts og tank tops. Langærmede Henley-type skjorter med 

knapper er tilladt.  

•  Moderne cowboyhat med fjer (Shady Bradys). Stråhatte af traditionelt design (Stetson, Bailey, 

sombreros) er tilladt.  

•  Designerjeans.  

•  Caps.  

•  Alle typer sportsstøvler / -sko eller militærstøvler (combat) uanset materiale de er lavet af.  

•  Nylon, plast eller burrelukke. 

•  Klæder og udstyr som viser producentens eller sponsors mærke eller logo. Producentens mærke-

lap på klæder eller udstyr er accepteret. 

LEGITIMATION 

 Gyldig våbenlegimation og kvittering for betalt klubkontingent eller medlemskort samt billeddo-

kumentation, skal forevises politiet ved kontrol.  

SASS MOUNTED SHOOTING  
 SASS Mounted Shooting er en speciel disciplin, hvor trænede ryttere rider en hest, hvor 

man på kortest mulig tid skyder på balloner med en speciel stævneleveret løs ammunition i 

.45. Egne regler gælder for dette, se SASS Mounted Shooters Handbook 
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SASS WILD BUNCH SHOOTING 

 SASS Wild Bunch Shooting er en separat skydedisciplin indenfor SASS. Uanset ens i 

mange henseender er det ikke “Cowboy Action med en 1911!” Wild Bunch er en tre-

våben action konkurrence med brug af en 1911 pistol, en .40+ kaliber riffel og en model 

‘97 haglgevær. Se venligst SASS Wild Bunch Handbook for yderligere information. 

 

SASS ønsker at deltagere skal være i sikkerhed, have det sjovt, udvikle deres konkurencemæssige 

færdigheder, og nyde de rige traditioner fra det gamle westen. Vi beder dig om at tilslutte dig den 

venlige konkurrence ånd og bevare western arven. 

 

 

SINGLE ACTION SHOOTING SOCIETY 

215 Cowboy Way 

Edgewood, New Mexico 87015 

(505) 843-1320 

FAX: (877) 770-8687 

E-mail: sass@sassnet.com 

Web Page: www.sassnet.com 


