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TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING 
 

1. Om skydningen 
 

1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Terrænmæssig Hurtigskydning efter 
nedenstående regler. 

 

1.1 Formål – Formålet med denne type skydning er at teste skyttens evner til præcist i terræn med pistol 
at ramme mål af varierende størrelse på ukendt afstand fra forskellige skydestillinger på tid. 

 

1.2 Deltagelse - Der kræves ikke DSF licens for at skyde Terrænmæssig Hurtigskydning. 
 
 

2. Skydeprogram 
 

2.1. Klasser – Se våbenklasser. (4.2). 
 

2.2 Skydningen - Baner opstilles i terræn efter følgende retningslinier og under observering af 
Justitsministeriets bestemmelser for skydning i terræn. 

 

a.. Ved nationale- og internationale konkurrencer skal der være mindst 6 og maksimalt 10 stationer. 

 

b. Max. afstand på pistol 120 meter. 
 

2.3 Skydetid - Skydetider skal være imellem 6 og 20 sekunder og skal afstemmes efter måltype samt 
afstand. Undtaget herfra er baner der skydes på tid. 
 
2.4 Skydeafstande - Skydeafstande mellem 5 og 120 meter 

 

2.5 Indskydning – Der er ikke indskydning. 
 

2.6 Handikappede - Handikappede skytter kan alt efter handikap bruge den udrustning samt indtage den 
skydestilling som vedkommende finder nødvendigt for at kunne deltage i skydningen. Skydning fra kørestol 
er tilladt. Sikkerheden for skytten, andre deltagere og officials må dog aldrig kompromitteres. 

 
 

3. Afvikling 
 

3.1 Skydestilling - I Terrænmæssig Hurtigskydning er skydestillingen stående med fri håndfatning hvis 
andet ikke er angivet. 

 
3.2 Banekommandoer - Følgende kommandoer blive anvendt: 

“ Gør klar til skydning” Fremtagning af våben og magasin. 

”Indtag skydestilling” 

"Lad" 
Der må lades med max. 6 skud. 

 
 

Efter at skytterne er færdige med deres forberedelse: 
 

"Er skytterne klar?" 
 

Svarer en skytte "nej" ventes i ca. 15 sekunder, - herefter: 
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“Klaar” Kommandoen skal påbegyndes 3 sekunder før kommandoen: 
 

"Skyd" eller auditivt signal. 
 

Efter endt skydetid. 
 

"Hooold.....inde" Kommandoen skal påbegyndes 2 sekunder før skydetidens ophør. Kommandoen "inde" skal falde ved 
skydetidens ophør. 

 
"Aflad" Skytter aflader og åbner våben. 

 

"Klar til kontrol" Skytter viser tomt våben med bundstykke tilbage / tromle ude. 

 ”Hvis tom klik af” Skytten klikker våbnet af i skiveretningen. Ved kal. 22 våben kræves ikke at der 

klikkes af, men våbnet skal bæres/nedpakkes med åben slæde. 

”Hylster”. Skytten hylstrer/nedpakker sit våben på skydelinien. 
 

Først herefter må skydelinien forlades! 

"Markering" 

 
3.3 Sikkerhedsvinkler - Alle baner kan være udstyret med højre og venstre begrænsning. Er dette ikke 
tilfældet gælder almindelig banesikkerhed. Skulle en skytte fra det øjeblik han kommer til standpladsen og 
fremtager sit våben til våbnet er nedpakket pege udenfor disse begrænsninger, vil skytten blive diskvalificeret 
(DQ). 

 

3.4 Prøveserie - Se indskydning 2.5. 
 

3.5 Markering - Banekommandøren udpeger hjælpere fra skydeholdet der skal "kridte", "plastre" og 
kontrollere markeringen. Protester i forbindelse med markeringen skal afgives med det samme. Er skiven 
først plastret, er resultatet gældende. 

 
3.6 Skud i utide - Skud afgivet i sikker retning efter kommandoen "lad" og før kommandoen "skyd" samt 
efter kommandoen "hooldinde" og før kommandoen "markering" fratrækkes skyttens træffere på den for 
skytten mindst fordelagtige måde. 
Skud afgivet før kommandoen "lad" og efter kommandoen "markering" betragtes som usikker 
våbenbehandling, og medfører øjeblikkelig diskvalifikation (DQ). (Se 8.03). 

 

3.7 Lange skud - Skudhuller større end 2 x kuglediameteren er ugyldige. 
 

3.8 Funktioneringsfejl - Der er ikke omskydning ved funktioneringsfejl. En "klikker" må ikke erstattes 
af en ny patron, selvom dette kan nås indenfor skydetiden. Nyt forsøg på at få "klikkeren" til at gå af må 
gøres. Fejlfunktioneringer må afhjælpes under skydetiden, dette må dog ikke tilsidesætte sikkerheden eller 
forstyrre andre skytter. 

 
3.9 Skudfordeling - Der er fri skudfordeling ved terrænskiver. 

 
3.10 Point beregning:  

 
3.11 Terrænskiver - beregnes med 1 point per træf og 1 point per truffet mål. 

 
3.12 IPSC skive - tæller som følger: A træf = 5 points, C træf = 3 points og D træf = 1 point. Samlede 
points divideret med 3. 

 
3.13 Skydninger på tid: Væltemål: 50 divideret med tid. Ved ikke væltet mål gives tillæg 2 sek. pr. stk., 
dog gives 0 points hvis er ramt ved siden af alle. 
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3.14 Skydninger på tid: Pointsmål. Points divideret med tid. 
 

 
4 Våben, våbenklasser 

 

4.1 Generelt - Alle pistol- og revolvertyper fra .22lr og op i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 
må benyttes. Dog med følgende inddelinger og begrænsninger. 

 

4.2 Våbenklasser 
 

 

Klasse 22/32 Sport: - Pistol/revolver 

.22lr/32S&W 

 

Klasse 22/32 FRI – Fri pistol/revolver 

.22lr/32S&W 

 

Production – Pistol/revolver efter IPSC 

Production liste. 

 
Klasse SR - "Standard" revolver .38/9mm og 

derover.  

Klasse SP - "Standard" pistol .38/9mm og derover. 

Klasse FRI - Fri pistol/revolver .38/9mm og 

derover. 

4.3 Aftræktsvægt - Aftræksvægten skal være min. 1000 gram. 
 

4.4 Sigtemidler - Kun åbne sigtemidler (dvs. korn og kærv) er tilladt i klasserne 22/32 Sport, Production, SR og 
SP. 

 

4.5 Kompensator - Det er ikke tilladt at bruge kompensator (mundingsbremse) i klasserne 22/32 Sport, SR 

og SP. 
 
Øvrige våbenbestemmelser - Følgende bestemmelser gælder for samtlige våbengrupper indenfor 
Terrænmæssig Hurtigskydning: 

 
Våbenvægt: 
Klasse 22/32 Sport, SR samt SP: Max. 1400 gram. 

 

Viserlinie: 
Ingen begrænsning. 

 

Løbslængde: 
Max. 305 mm (12"), min. 76 mm (3"). 

 

Løbets centrumlinie: 
Løbets centrumlinie skal passere overdelen af hånden i normal skydestilling. 

 
4.6 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 hvilket som helst tidspunkt, at kræve  at 
undersøge et håndvåben eller udstyr. 

 

4.7 Inspektion - Deltageres håndvåben kan inspiceres på et hvilket som helst tidspunkt for at sikre at 
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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) 

 

4.8 Reserve håndvåben- I Terrænmæssig Hurtigskydning skal en deltager bruge det samme håndvåben 
og sigte på alle stationer. Undtagelsen 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 deltageren en fordel i 
forhold til det forrige håndvåben og forudsat, at Stævnelederen bekendtgøres med dette. 

 
 

5 Ammunition 
 
5.01 Ammunitionstyper - Alle patrontyper af forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. Dog er patroner forsynet 
med mere end et projektil samt metalbrydende-, brand- og lyssporsammunition forbudt. 

 
 

6. Udstyr 
 

6.1 Handsker - Skydehandsker, der er beregnet til at beskytte hånden, må anvendes under forudsætning 
af at de ikke har nogen støttende funktion. 

 

6.2 Andre hjælpemidler - Rygsække, skydestokke, stolkonstruktioner eller lignende er ikke tilladt. 
 

6.3 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 sikkerhedsregler. 

 
6.4 Transport af våben - På banen er kun tilladt i hylster eller taske. Ved ankomsten til skydningen tages 
opstilling på skydelinien. Uden for skydelinien er der ikke tilladt at fremtage sit våben af nogen årsag med 
mindre man er under kommando af en standpladskommandør. 

 
Op- og nedpakning af våben udføres udelukkende på skydelinjen eller i de eksisterende Safety Zones. 
Ammunition må under ingen omstændigheder håndteres i Safety Zones. 

 
 

7. Måltyper, målopstilling og standplads 
 

7.1 Skiver – Træf indenfor yderringen tælles medmindre andet er angivet. 
 

7.2 Faldmål - Faldmål af metal og / eller plastic. 
 

7.3 Diverse mål – Bowlingkegler og lerduer m.v. må ikke benyttes i Terrænmæssig Hurtigskydning. 
 

7.4 Markering af standplads - Standpladsen skal være tydeligt afmærket. Standpladsen skal være på min. 
1 meter pr. skytte. 

 
7.5 Markering af skiveopstillingen - Af skiveopstillingen skal det tydeligt fremstå hvilken skive der 
tilhører hvilken standplads. Om nødvendigt skal de enkelte skiver markeres med numre eller anden 
markering. 

 

7.6 Skud i anden skive - Skud i forkert skive er at regne som forbiskud for den skytte, der afgiver 
skuddet/skuddene, men tæller for den skytte, hvis skive træffes under hensyn til det maksimale antal 
træffere, og hvis det ikke med sikkerhed kan afgøres hvilke(t) skud der er tale om.  

 

8. Sikkerhedsbestemmelser. 
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8.1 Generelle sikkerhedsbestemmelser - De til enhver tid gældende generelle sikkerhedsbestemmelser 
for Dansk Sportsskytte Forbund er gældende i forbindelse med Terrænmæssig Hurtigskydning. 

 
8.2 Sikkerhedsbriller og høreværn - Høreværn skal bruges jævnfør generelle sikkerhedsbestemmelser 
for skydninger under DSF. Hvis stålmål forekommer skal sikkerhedsbriller ligeledes bruges. Bestemmelsen 
gælder for skytter og tilskuere, både ved skydelinien og på baneområdet. 

 

8.2 Sikkerhedsvinkel - Ved skydninger gælder en 45 sikkerhedsvinkel. Reglen indebærer at ingen 
kropsdel (af skytten eller andre skytter) under nogen del af skydningen må være foran mundingen på løbet, 

målt 45 i skudretningen. Banen skal lægges med hensyntagen til denne regel så skytter til stadighed får 
mulighed for at indtage en valgfri skydestilling. 
Alle baner kan være udstyret med højre eller venstre begrænsning. Er dette ikke tilfældet gælder almindelig 
banesikkerhed. Skulle en skytte fra det øjeblik han kommer til standpladsen og fremtage sit våben til våbnet 
er nedpakket pege udenfor disse begrænsninger vil skytten pr. automatik blive diskvalificeret (DQ). 

 
8.3 Diskvalifikation - Dette reglement ligesom generelle sikkerhedsbestemmelser for DSF skal 
overholdes. Et sikkerhedsbrud vil automatisk føre til diskvalifikation fra den aktuelle match, i grovere 
tilfælde stævnet og evt. bortvisning. 

 
8.4 Tvivlstilfælde - Stævnelederen har det endelige ord, og kan således udelukke enhver person fra 
stævnet og baneområdet. Dette kan gøres suverænt og uden begrundelse. 

 
 

9 Generelt vedrørende Terrænmæssig Hurtigskydning 
 

9.1 Protester - Hvis en konkurrencedeltager ønsker at nedlægge protest mod andre konkurrencedeltagere 
p.g.a. vedkommendes udstyr eller handlinger, banemateriellet eller en standpladskommandørs  beslutninger, 
skal konkurrencedeltageren skriftligt redegøre for sin protest til stævnelederen senest 2 timer efter 
hændelsen. 

 
9.2 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. 

 

9.3 Copyright – Terrænmæssig Hurtigskydning må kun afholdes af DSF, -distrikter eller -affilierede 
foreninger. 

 

9.4 Afvikling – Terrænmæssig Hurtigskydning skal overholde retningslinierne givet af DSF. 

SHN/TA 1997/November 1997/december 2000/juli 2004/april 2007/marts 2017 


