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Dansk Sportsskytte Forbunds Sikkerhedskursus I & II.  
 
 
National Range Officers Institute Denmark (NROI-DK) har sammen med Dansk Sportsskytte For-
bunds bestyrelse udarbejdet det sikkerhedskursus I & II som alle skytter kan tage og som alle li-
censskytter skal tage.  
 
Sikkerhedskursus I er udarbejdet som et kursus enten bestående af 2 aftener og en lørdag/søndag 
eller et weekend kursus på 16 timer.  
 
Kursets formål er at give nye skytter grundlæggende færdigheder på fast bane i:  
 
- Almindelige sikkerhedsbestemmelser  
- våbenbetjening - afhjælpning af funktioneringsfejl  
- sigte og aftræksteknik  
- skydestillinger  
 
Yderligere vil kurset give en introduktion til de skydediscipliner som skytten kan dyrke under 
Dansk Sportsskytte Forbund.  
 
Kurset består dels af en teoretisk del, hvor sikkerhed og forskellige elementer af skydeteknik gen-
nemgås, samt en praktisk del, hvor skytten på en fast skydebane i praksis under vejledning af en 
instruktør gennemgår sikker afgivelse af skud.  
 
Kurset er udelukkende et sikkerhedskursus, der ved afslutningen sikrer, at skytten kan færdes på en 
fast skydebane og deltage i de skydeaktiviteter som han måtte ønske på sikker vis.  
 
 
 
Sikkerhedskursus II er udarbejdet som et weekend kursus på 16 timer. En licensprøve for de, der 
ønsker en licens tager yderligere 2 timer.  
 
Kursets formål er at give nye skytter grundlæggende færdigheder på terræn bane i:  
 
- repetition af almindelige sikkerhedsbestemmelser - sikkerhed specielt med henblik på sikkerhed-
vinkler, føring af våben på og bagved standplads  
- våbenbetjening - afhjælpning af funktioneringsfejl  
- sigte og aftræksteknik  
- skydestillinger - afgivelse af skud ved forskellige målafstande  
 
Yderligere vil kurset give en introduktion til de skydediscipliner som skytten kan dyrke under 
Dansk Sportsskytte Forbund, såfremt man har bestået en licensprøve.  
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Følgende er et uddrag af DSF's vedtægter vedrørende licensregler og licensprøve. Det er på bag-
grund af disse regler, at NROI samt DSF's bestyrelse har udarbejdet nedenstående regler og ret-
ningslinier for licensprøven.  
 
13.5. /Appendix 2: ...International Practical Shooting Confederation, forkortet IPSC... og aflednin-
ger heraf er navne og forkortelser, der i Danmark kun må bruges af DSF. Yderligere må kun skytter 
der har licens benytte betegnelsen IPSC i forbindelse med deres sport.  
 
13.6 For at skyde IPSC i Danmark skal man overholde de internationale IPSC-regler for repræsen-
tation. For skytter, der repræsenterer Danmark, kræves en dansk IPSC-licens samt medlemskab af 
DSF. Samme regler gælder for brugen af de af IPSC godkendte skiver. Se tillige 15.2.  
 
15.1. Licensprøven er lige for alle, reglerne for prøvens gennemførelse er udarbejdet af NROI samt 
DSF's bestyrelse og bekendtgøres af NROI til distrikterne. Kun personer godkendt af NROI kan 
godkende skytter til licensprøven.  
 
15.2. Medlemmer skal ved tilmelding til licensprøven kunne oppebære våbentransporttilladelse 
samt indbetale licensprøvegebyr. Herefter skal de træne licensskydeprogrammer udarbejdet af 
NROI under vejledning af en af NROI godkendt instruktør. Afslutningsvis skal der bestås en teore-
tisk og praktisk licensprøve.  
 
15.3. Det er kun muligt at aflægge licensprøven 3 gange.  
 
15.4. Af listen over skydeprogrammer fremgår det hvilke programmer, der kun må skydes af licens-
medlemmer.  
 
Nye medlemmer vil efter indmeldelse i DSF få tildelt en DSF godkendt instruktør i det distrikt hvor 
vedkommende er bosiddende. Skytten vil blive undervist i sikkerhedsregler, skyde- og våbenteknik, 
IPSC's internationale skyde-reglement samt de regler, der er gældende specielt for Danmark. Efter 
endt undervisning skal skytten op til en teoretisk og praktisk licensprøve.  
 
Den teoretiske prøve.  
 
Prøven indeholder spørgsmål der dækker samtlige områder indenfor IPSC's internationale regle-
ment og regler, der er specielt gældende for Danmark. Der lægges specielt vægt på sikkerhedsreg-
ler.  
 
Prøven bliver tilsend t skytten som returnerer prøven efter at have udfyldt den. Prøven rettes, når 
skytten har betalt sit licensprøvegebyr. Skytten kan bruge alle relevante reglementer, egne noter og 
udleveret skriftlig materiale. Den overvejende del af prøven er "multiple cho ice", hvor de korrekte 
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svar afkrydses. Efter besvarelse af prøven indsendes den til NROI til bedømmelse. For at bestå prø-
ven skal 90% af svarene i del A og 80% af svarene i del B være korrekt besvaret.  
 
Medlemmet kan gå til prøven 3 gange.  
 
Består medlemmet ikke den teoretiske prøve efter 3. forsøg, kan medlemmet tidligst gå op igen ef-
ter 2 år.  
 
Den praktiske prøve.  
 
Efter at have bestået den skriftlige del af licensprøven vil skytten blive indkaldt til den praktiske del 
af prøven, som består af 3 stages (udarbejdet af skyde- og våbenudvsalget) med forekommende 
skydestillinger, elementer og kommandoer indenfor IPSC.  
 
Prøven afholdes af personer godkendt af NROI.  
 
Gennemførelse af prøven.  
Skytten skal skyde de 3 stage's uden fejl (sikkerhedsmæssigt) og skal overholde den fastsatte mak-
simum tid, og have en minimum score på skiverne. Skytten vil undervejs igennem skydningen blive 
stillet 10 spørgsmål vedrørende sikkerhed og regler fra regelhæftet. 80% af disse skal være korrekt 
besvaret.  
 
Medlemmet kan gå til prøven 3 gange henholdsvis:  
 
2 måneder efter at vedkommende er dumpet første gang og  
1 måned efter at vedkommende er dumpet anden gang  
Består medlemmet ikke den praktiske prøve efter 3. forsøg, kan medlemmet tidligst gå op igen efter 
2 år. Såfremt skytten ikke består i 3. forsøg og årsagen hertil i et eller flere tilfælde er af sikker-
hedsmæssig karakter, kan forsat medlemsskab af DSF blive vurderet af ordensudvalget.  
 
Efter gennemførelse af licensprøvens praktiske del vil medlemmet få udleveret et licenskort. Li-
censkortene er gældende fra 1/1 - 31/12 og bliver automatisk fornyet hvert år såfremt medlemmet 
rettidigt har indbetalt sit licensgebyr.  
 
Efter prøven  
Du er nu licensmedlem og har derfor visse nye rettigheder og forpligtigelser i DSF. Jævnfør DSF's 
vedtægter kan du nu skyde de skydninger der kræver licens. DSF håber at du aktivt vil deltage i 
disse skydninger og stævner. For at sikre at du får en god start bør du efterleve følgende simple reg-
ler:  
 
Få et seniormedlem eller din instruktør til at tage dig med til dit første stævne.  
 
Gå til de første stævner, for at opleve stævnerne, ikke for at prøve at vinde.  
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Gå gennem stage'ene ved dit første stævne, brug al den tid du har brug for og sig til RO, at det er dit 
første stævne.  
 
Skyd stille og roligt, tænk kun på at skyde A'ere og hvordan din våbenbehandling er. Husk, at det 
ikke er sjovt at blive diskvalificeret.  
 
Spørg, spørg og spørg igen hvis der er noget som du er i tvivl om. Du vil opleve at IPSC-skytter er 
meget hjælpsomme.  
 
Snak med de erfarne skytter, det er her at du lærer alle de små fiduser.  
 
Prøv at give dig tid til at opleve stemningen ved et IPSC- stævne.  
Lad dig ikke presse af de skytter der bruger "Race Guns" og ser ud som om at de ikke har lavet an-
det i livet end at skyde IPSC. Men tænk på, at du ved hjælp af træning og beslutsomhed også kan nå 
så langt.  
 
Efter dit første stævne   
 
Du har nu sikkert opdaget at IPSC er en meget krævende sport og at det tager tid og planlægning at 
blive en god I.P.S.C. skytte. For at lette træningen for dig selv, bør du undersøge følgende ting:  
 
Hvor og hvornår kan jeg træne.  
 
Hvem kan hjælpe mig yderligere med instruktion.  
 
Hvilke skydninger og stævner er der i den kommende tid.  
 
Hvilke skytter er på mit niveau og hvor træner de.  
 
Hvordan kan jeg hjælpe til i mit distrikt, så jeg er sikret forsatte gode skyde- og træningsvilkår.  
 
Du er altid velkommen til at kontakte skyde- og våbenudvalget hvis du har nogle spørgsmål eller 
problemer.  
 
Da vi altid prøver at forbedre vores instruktions- og prøvesystem, er du meget velkommen til at 
komme med kritik af systemet, så vi løbende kan forbedre det.  
 
 
Udvalget håber at se dig til så mange af DSF's arrangementer som muligt. 


