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KOMBIPISTOL REGLEMENT  
 
1. Om skydningen  
 
1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Kombipistol-skydninger efter neden-
stående regler.  
 
1.02 Formål - Skytten skal i Kombipistol skyde præcisionsskydning samt genlade sit våben, - begge 
dele indenfor begrænset tid. Skytten med de fleste points vinder.  
 
1.03 Deltagelse - Der kræves ikke DSF licens for at skyde Kombipistol.  
 
 
2. Skydeprogram  
 
2.01 Klasser - Klasse 22 (se 4.02) er opdelt i 3 klasser efter point:  
 
Klasse 1: 575 points og derover  
Klasse 2: 545 points til og med 574 points  
Klasse 3: til og med 544 points  
 
Hertil kommer klasse Vet for skytter, der fylder 55 år i konkurrenceåret.  
 
Klassificering i klasserne 1 - 3 foretages efter følgende retningslinier:  
 
- en skyttes første konkurrenceskydning afgør skyttens klasse  
 
- ved 3 konkurrenceskydninger i en højere klasse indenfor et kalenderår rykkes skytten til den høje-
re klasse  
 
- ved 3 konkurrenceskydninger i træk i en lavere klasse rykker skytten til den lavere klasse.  
 
2.02 Skydningen - Kombipistol er opdelt i en prøveserie samt to halvdele à 4 serier med hhv. 2 x 5 
og 2 x 10 skud i hver halvdel:  
Præcision.  
1. serie: 5 skud i øverste skive, 20 sekunder  
 
2. serie: 5 skud i nederste skive, 20 sekunder  
 
3. serie: 5 skud i øverste skive  
genladning med 5 patroner  
5 skud i nederste skive, 30 sekunder  
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4. serie: 5 skud i øverste skive  
genladning med 5 patroner  
5 skud i nederste skive 30 sekunder  
 
Hurtigskydning.  
1. serie: 5 skud i 5 øverste skiver, 10 sekunder  
 
2. serie: 5 skud i 5 nederste skiver, 10 sekunder  
 
3. serie: 5 skud i 5 øverste skiver  
genladning med 5 patroner  
5 skud i 5 nederste skiver, 20 sekunder  
 
4. serie: 5 skud i 5 øverste skiver,  
genladning med 5 patroner,  
5 skud i 5 nederste skiver, 20 sekunder  
 
 
3. Afvikling  
 
3.01 Skydestilling - Fritstående, en- eller tohåndsfatning efter ønske. Udgangsstilling 45 grader.  
 
3.02 Prøveserie - 5 skud i øverste skive på 20 sekunder. Markering.  
 
3.03 Præcision - Der markeres efter 2., 3. og 4. serie. Der foretages våbenkontrol på alle baner efter 
4. serie.  
 
3.04 Hurtigskydning - Den enkelte skytte bruger i hurtigskydningen 5 baner. Skytterne på stand-
plads 1 - 5 benytter efter tur standplads 3 (dvs. skytten på standplads 1 skyder hurtigskydningen 
først, derefter skytten på standplads 2 osv.) Skytterne på standplads 6 - 10 benytter standplads 8. 
(Ved 20 standpladser benyttes yderligere bane 13 og 18).  
Der markeres efter 4. serie.  
Der foretages våbenkontrol af banerne 3, 8, (13 og 18) efter 4. serie.  
 
3.05 Banekommandoer - Følgende kommandoer bruges med de respektivt korrekte tider:  
 
"Gør klar til .......... (fx. 1. serie 5 skud i øverste skive på 20 sekunder), - lad"  
 
Efter at skytterne er færdige med deres forberedelse:  
 
"Er skytterne klar?"  
 
Efter 3 sekunder svinges skiverne bort. Svarer en skytte "ikke klar" ventes i ca. 15 sekunder, - her-
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efter: "Er skytterne klar?" Skiverne svinges bort.  
 
Efter endt skydetid:  
 
"Aflad, - læg våben"  
 
Klargøring til ny serie eller markering.  
 
3.06 Tyvstart - Enhver form for bevægelse af våbnet efter kommandoen: "er skytterne klar" og efter 
skiverne er svinget væk men inden skiverne svinger frem vil, hvis banekommandøren skønner at 
skytten derved har haft en fordel, blive opfattet som tyvstart. Tyvstart medfører at omgangen vil 
udgå og således ikke tælle sammenlagt.  
 
3.07 Skud i utide - Skud afgivet i sikker retning efter kommandoen "lad" og før kommandoen "af-
lad, - læg våben" betragtes som gældende skud. Skud afgivet før kommandoen "lad" og efter kom-
mandoen "markering" betragtes som usikker våbenbehandling og medfører øjeblikkelig diskvalifi-
kation. (Se 8.03).  
 
3.08 Genladning - Der må kun lades med 5 skud pr. magasin og der må kun lades i det antal maga-
siner, som den pågældende serie kræver.  
Stævneledelsen kan tillade, at magasiner oplades mellem serierne.  
Kun tomt våben må genlades.  
 
3.09 Markering - Markeringen foregår med stok begyndende med den øverste venstre skive og af-
sluttende med nederste højre skive. Protester i forbindelse med markeringen skal meldes med det 
samme. Er skiven først plastret, er resultatet gældende.  
 
3.10 Værdisætning af skud - Skud markeres med de points som skiven giver. Der tælles indad. Skud 
indenfor X-tieren vil give 11 points.  
 
3.11 Lange skud - Skudhuller der er større end 2 x kuglediameteren er ugyldige.  
 
3.12 Pointslighed - I tilfælde af pointslighed vil der blive talt X-tiere. Der tælles X-tiere fra sidst 
markerede serie, dernæst fra næstsidst markerede serie osv. Er der stadig lighed tælles efter samme 
princip 10'ere, derefter 9'ere osv.  
 
 
4. Våben, våbenklasser  
 
4.01 Generelt - Alle pistol- og revolvertyper fra .22lr og op i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand må 
benyttes. Dog med følgende inddelinger og begrænsninger.  
 
4.02 Våbenklasser  
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Klasse 22 - Pistol/revolver .22lr.  
 
Klasse 32 - Pistol/revolver .32/7,65mm  
 
Klasse SR - "Standard" revolver .38/9mm og derover.  
 
Klasse SP - "Standard" pistol .38/9mm og derover.  
 
Klasse FR - Fri revolver .38/9mm og derover  
 
Klasse FP - Fri pistol .38/9mm og derover.  
 
4.03 Aftræktsvægt - Aftræksvægten for klasse 22 skal være min. 1000 gram, for klasserne 32, SR 
og SP min. 1360 gram.  
 
4.04 Sigtemidler - Kun åbne sigtemidler (dvs. korn og kærv) er tilladt i klasserne 22, 32, SR og SP.  
 
4.05 Kompensator - Det er ikke tilladt at bruge kompensator (mundingsbremse) i klasserne 22, 32, 
SR og SP.  
 
4.06 Funktionsdygtig og sikker - Håndvåben der bruges skal være funktionsdygtige og sikre. Hvis 
et håndvåben observeres at være ikke funktionsdygtigt eller usikkert, skal det trækkes ud på den 
fungerende banekommandørs eller stævneleders ønske. Disse vil have ret til, på et hvilket som helt 
tidspunkt, at kræve at undersøge et håndvåben eller udstyr.  
 
4.07 Inspektion - Deltageres håndvåben kan inspiceres på et hvilket som helst tidspunkt for at sikre 
at følgende anordninger, hvis nødvendige, er funktionsdygtige:  
 
(i) Sikring (Safety catch)  
(ii) Halvspænds hak (Half cock notch)  
(iii) Aftræks frigører (Disconnector)  
(iv) Hammer blokering (Hammer block)  
 
4.08 Reserve håndvåben - En deltager skal bruge det samme håndvåben og sigte i alle serier. Und-
tagelsen er, at en deltager må bruge et andet håndvåben af samme model, virkemåde (mekanisk), 
sigte og kaliber, som han startede matchen med, hvis hans originale håndvåben skulle blive ikke 
funktionsdygtigt under konkurrencen. Deltageren må fortsætte med at konkurrere, med brug af et 
hvilket som helst håndvåben af samme type og kaliber, såfremt dette ikke giver deltage ren en fordel 
i forhold til det forrige håndvåben og forudsat, at stævnelederen bekendtgøres med dette.  
 
 
5. Ammunition  
 
5.01 Ammunitionsstyper - Alle patrontyper af forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. Dog er patroner 



 
KOMBIPISTOL REGLEMENT 
 

Side 5 af 6 

forsynet med mere end et projektil samt metalbrydende-, brand- og lyssporsammunition forbudt.  
 
6. Udstyr  
 
6.01 Genladningsmagasiner - Der må kun benyttes eet magasin i forbindelse med genladning.  
 
6.02 Opbevaring af genladningsmagasin - Genladningsmagasinet må kun opbevares på standplads-
bordet eller i magasinholder placeret på skyttens bælte.  
 
6.03 Tabte magasiner - Ekstra magasiner eller genladningsudstyr tabt utilsigtet eller mistet af en 
deltager efter at startsignalet er givet, må opsamles på sikker vis. Opsamlingen skal altid ske under 
hensyntagen til de gældende sikkerhedregler.  
 
 
7. Måltyper og målopstilling  
 
7.01 Måltype - I Kombipistol benyttes ISSF's duelskive.  
 
7.02 Målopstilling - Skiverne opsættes på skiveramme/holder lodret over hinanden. Højden af cen-
trum af øverste duelskive bestemmes af banegodkendelsen. Afstanden mellem øverste og nederste 
duelskive skal minimum være 5 cm. og maksimum være 40 cm. Skydeafstand 25 meter.  
 
 
8. Sikkerhedsbestemmelser  
 
8.01 Generelle sikkerhedsbestemmelser - De til enhver tid gældende generelle sikkerhedsbestem-
melser for Dansk Sportsskytte Forbund er gældende i forbindelse med Kombipistol-skydninger.  
 
8.02 Sikkerhedsbriller og høreværn - Høreværn skal bruges jævnfør generelle sikkerhedsbestem-
melser for skydninger under DSF. Det anbefales skytterne ligeledes at benytte sikkerhedsbriller.  
 
8.03 Diskvalifikation - Dette reglement, ligesom generelle sikkerhedsbestemmelser for DSF, skal 
overholdes. Et sikkerhedsbrud vil automatisk føre til diskvalifikation fra stævnet og evt. bortvis-
ning.  
 
8.04 Tvivlstilfælde - Stævnelederen har det endelige ord, og kan således udelukke enhver person fra 
Kombipistol-skydningen og baneområdet. Dette kan gøres suverænt og uden begrundelse.  
 
 
9. Generelt vedrørende Kombipistol skydninger  
 
9.01 Nedlæggelse af protest - Hvis en konkurrencedeltager ønsker at nedlægge protest mod andre 
konkurrencedeltagere p. g. a. vedkommendes udstyr eller handlinger, banemateriellet, stævneafvik-
lingen eller en standpladskommandørs beslutninger, skal konkurrencedeltageren omgående fo re-
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lægge protesten for banekommandøren. Er skytten uenig i banekommandørens afgørelse, skal skyt-
ten skriftligt redegøre for sin protest til stævnelederen senest 1/2 time efter den pågældende skyd-
nings afslutning.  
 
9.02 Protestgebyr - Enhver protest skal indleveres til stævnelederen ledsaget af kr. 100. Dette beløb 
tilbagebetales, hvis vedkommende får medhold i protesten. I modsat fald tilfalder beløbet NROI.  
 
9.03 Copyright - Kombipistol skydninger må kun afholdes af DSF, -distrikter eller -affilierede for-
eninger.  
 
9.04 Afvikling - Kombipistol skydninger skal overholde retningslinierne givet af DSF.  
 
4.02 Tillæg Våbenklasser - Som er forsøg i år 2000 etableres yderligere en klasse: DSU-hold klas-
sen. I denne klasse kan anvendes våben og ammunition godkendt til ISSF Grovpistolprogram.  
 
 
SHN/TA 1992/januar 1996/januar 2000/december 2000.. 


