September 2014
Bestemmelser for skydedisciplinen Westernskydning i Danske sortkrudtsskytter.
Baggrund.
Danske sortkrudtsskytters repræsentantskabsmøde godkendte d. 8. maj 2009, at nordiske
og internationale regler for westernskydning skal anvendes for kategorierne af henholdsvis
sortkrudt og røgsvagt krudt.
Dansk Skytte Union har d. 11. april 2011 godkendt:





Westernskydning som skydedisciplin ifølge nordiske og internationale Single Action
Shooting Society (SASS) regler.
Westernskydning er en op til .45 kaliber revolverdisciplin med to revolvere, som
medfører at skytten, jf. DSkyU regler, kan søge om våbenpåtegning til en tredje
reserverevolver når skytten har deltaget i DM og fortsat deltager i DM og
Internationale stævner.
Røgsvag krudt kan anvendes til westernskydning til træning og til deltagelse i
stævner i relevante kategorier.

DSS er 23.november 2011 blevet affileret til SASS og dermed forpligtiget til at følge SASS
regelsæt.
Regelsæt.
Nordiske og internationale westernregler er i princippet ens, idet de nordiske regler
(Skandinaviske Westernskytter, Norge) er baseret på de Internationale regler fra SASS.
De danske regler er SASS regler suppleret med nationale rettelser.
Regelsættet for dansk westernskydning, der skal anvendes, omfatter:






Skyttehåndbog for westernskydning, som er Shooters Handbook oversat og
suppleret med nationale rettelser. DSKyU har 7. april 2012 autoriseret
Skyttehåndbogen for Westernskydning, herunder de anførte nationale rettelser.
Shooter Handbook, SASS, som er referenceværk bortset fra nationale rettelser.
Range Operator Course (Level I), som er et holdlederkursus/hjælper for
banekommandøren Range Officer. Kursus har én dags varighed og afsluttes med en
skriftlig prøve
Range Officers Course (Level II), som er et Banekommandørkursus af en dags
varighed, der afsluttes med en skriftlig og praktisk prøve.
SASS Match design, Match Administration og Costume Administration, som giver
retningslinjer for stævner, stævne administration og western kostume konkurrence.

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





Gennemgå en uddannelse som, efter aftale med DSKyU, p.t. består af:
 Mundlig og praktisk gennemgang af en SASS Range Officer II af SASS
westernprocedure på banen, idet skytten på forhånd skal være fortrolig med
våbenbetjeningen af revolver, leveraction riffel og haglgevær
 Efterfølgende, under ledelse af en SASS RO II, gennemføre minimum 4 stages
efter SASS regelsæt, hvor skytten viser fornuftig overholdelse af SASS
sikkerhedsregler og procedurer.
Være medlem af en forening under Danske Sortkrudtsskytter og
Have et alias jf. Skyttehåndbog for westernskydning.

Skytter, der opfylder ovennævnte, samt skytter der forud har deltaget i DM og
internationale stævner, kan opføres på ”Listen over skytter med western licens”, som
opdateres af DSS og løbende sendes til DSKyU.
Skytter der er optaget på listen over ”Listen over skytter med western licens” har mulighed
for at:
 Søge om våbenpåtegning til 2 revolvere i op til .45 kaliber til westernskydning.
 Jf. DSkyU regler, søge om våbenpåtegning til en tredje reserverevolver til
deltagelse i DM og internationale stævner i westernskydning.
 Søge om våbenpåtegning til haglgevær enkelt og dobbeltløbet samt M1897,
M1893/97 og M1887.
 Anvende røgsvag ammunition kun til westernskydning til træning og til
deltagelse i stævner i relevante kategorier.
 Få tilladelse til at besidde blyhaglspatroner som deltager i westernskydning på
en westernbane ifølge SASS regelsæt, der har en miljøgodkendelse til
anvendelse af blyhagl.
Skytter med western licens får udstedt et licenskort.
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