
 
   

Postadresse: Org nr: 988 539 155 E-mail: post@dssn.no 

Postboks 6586 Etterstad Bankkto: 1503 11 10898 Web:  www.dssn.no 

0607 Oslo IBAN: NO66 1503 1110 898  

 

 Dynamic Sports Shooting Norway     

  

RETNINGSLINJER FOR ERVERV AV VÅPEN TIL DSSNs PROGRAMMER.  
REVISJON 28.04.2018  

 

Dette regelverket regulerer karantenetider ved erverv av våpen til DSSNs programmer. Alle karantenetider i dette regelverk 

gjelder fra medlemmet er tatt opp som fullverdig medlem av DSSN, d v s fra den dato første års medlemskontingent er betalt. 

For å få godskrevet karantenetiden kreves også at kontingent for hele perioden er betalt innen forfallsdato. 

 

Generell karantenetid ved erverv av våpen til DSSNs programmer:  
Foruten de lovmessige krav til erverv av skytevåpen tillates det kun erverv av inntil 2 våpen til bruk i DSSNs programmer de 

først 6 måneder av medlemskapet. Unntaket er hvis det samtidig avhendes tidligere ervervede våpen som det ville vært tillatt å 

benytte i DSSNs programmet. Styret i DSSN kan etter søknad gi ytterligere dispensasjoner dersom tungtveiende grunner 

foreligger. 

 

Spesiell karantenetid og aktivitetskrav ved erverv av halvautomatiske rifler til DSSNs programmer: 
Alle krav må være oppfylt, før det gis anledning til å erverve halvautomatiske rifler i DSSN: 

 

Karantene tid: 

 Karantenetiden for erverv av halvautomatiske rifler er 24 måneder. 

 Søker må være fullverdig medlem i DSSN sammenhengende i hele perioden. (Ref. DSSNs vedtekter). 

 Om aktivitetskravet ikke er oppfylt i disse 24 måneder, forlenges karantenetiden til dette foreligger. 

 

  Aktivitetskrav: 

 Det kreves 24 godkjente matchpoeng (på level 2 eller høyere). 

 Minimum 8 av disse poengene må være fra level 3, 4 eller 5. 

 Aktivitet kan kun opptjenes ved deltakelse i IPSCs skyte programmer  

(Deltakelse i Sivilpistol og Steel Challenge teller således ikke). 

 

De spesielle kravene gjelder ikke erverv av manuelt opererte rifler eller minirifler. 

 

Det kan kun gis bekreftelse på oppnådde krav ved søknad om erverv av halvautomatiske våpen som er godkjente til erverv. 

Denne listen finnes i Forskrift om forbudte skytevåpen m.m. 

 

Kontroll med erverv av våpen:  
Ved søknader om erverv av våpen til DSSNs programmer skal det vedlegges en bekreftelse fra søkers hovedklubb om følgende 

forhold:  

 

 Om våpenet er egnet til det ansøkte program.  

 Om medlemmet har oppfylt det generelle krav til karantenetid.  

 Ved søknad om våpen til rifleprogram: Om medlemmet har oppfylt de spesielle krav til karantenetid og aktivitet som 

gjelder for erverv av rifle.  

 

I vurderingen skal klubbleder lojalt søke å ivareta medlemmets interesser på best mulig måte, og slik at det ikke legges 

unødvendige begrensninger på hvilke våpen som kan erverves. Klubbleder plikter på den annen side å hindre at det erverves 

våpen som åpenbart er uegnet til sporten. 

 

Prosess:  
Klubbleder, eller den denne bemyndiger, skal underskrive bekreftelsen. Selv om klubbleder delegerer arbeidet har klubbleder 

fortsatt ansvaret. Hvis klubbleder finner at vilkårene er oppfylt, basert på den fremlagte dokumentasjon, skal klubbleder skrive 

under på bekreftelsesskjema og gi dette til søker. Hvis klubbleder finner at ikke alle vilkår er oppfylt, skal ikke skjema utstedes. 

  

Klubbleder skal henvende seg til DSSN i følgende situasjoner:  

 

 Når det er tvil om hvorvidt et våpen er egnet.  

 Når det er tvil om hvorvidt et medlem har oppfylt karantenetid eller aktivitetskrav.  

 Hvis det er tvil om noe annet forhold vedrørende om erverv skal anbefales eller ei.  

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-09-09-930?q=godkjente%20halvautomatiske
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Medlemmet kan henvende seg til DSSNs styre i følgende situasjoner: 

 

 Hvis medlemmet er uenig i klubbleders vurderinger i forhold til våpenets egnethet,  

 Hvis medlemmet er uenig i klubbleders vurderinger i forhold til krav om karantenetid eller aktivitet.  

 

Kontakt skal skje skriftlig ved at det sendes e-post til erverv@dssn.no  

 

Nærmere om utøvelse av skjønnet om hvorvidt et våpen er egnet:  
Våpen som er egnet og tillatt fremkommer i IPSC av vedlegg i disse regelverk. For «IPSC Production» en egen internasjonal 

spesifisert liste (IPSC Production Division List). For våpen i "Sivilpistol" og "Steel Challenge" se regelverk for dette. 

 

Klubbleders beslutning om et våpen er egnet skal være en helhetsvurdering. Utgangspunktet skal være hvorvidt våpenet teknisk 

sett er lovlig benyttet i programmet søker oppgir og om våpenet fremstår som noenlunde konkurransedyktig. Retningslinjene 

legger et ubetinget krav til konkurransedyktighet slik at det også må tillates ervervet våpen som ligger godt utenfor det øverste 

sjikt. Dette er for å sikre at den enkeltes økonomi ikke skal være til hindre en bred rekruttering til sporten.  

 

DSSN oppfordrer spesielt klubbleder til å be om DSSNs styres vurdering hvis det ansøkte våpen ligger vesentlig utenfor 

normalen av de våpen som er mest brukt i sporten slik at det ikke gis bekreftelse på feil grunnlag.  

 

DSSNs kontroll med spørsmål om bekreftelse:  
DSSNs styre, eller de det bemyndiger, er kontrollorgan for utstedelse av bekreftelser på oppfylte krav. Kontrollen har til hensikt 

å ivareta interessene til det enkelte medlem, støtte klubbledere, samt være et ekspertorgan på området. Kontrollorganet skal også 

være tilgjengelig for medlemmer, klubber og myndigheter for konsultasjon i spørsmål om disse retningslinjer.  

 

I tvist om hvorvidt en bekreftelse skal gis etter disse retningslinjer, eller om andre vilkår eller bestemmelser for erverv er oppfylt, 

har DSSNs styre øverste myndighet til å endelig avgjøre spørsmål i saken. Klubbleder oppfordres til å utvise varsomhet ved 

utøvelse av skjønnet og til å foreta en grundig og reell kontroll av grunnlaget for å gi bekreftelse etter disse retningslinjer. Hvis 

det er tvil, skal styret i DSSN kontaktes.  

 

Sanksjoner ved brudd på retningslinjer:  
Klubbleder har personlig ansvar for vurderinger og utstedelse av skjema for bekreftelse. Hvis klubbleder utsteder skjema i strid 

med disse retningslinjer vil det kunne medføre eksklusjon fra DSSN. Klubbleder er fri for ansvar hvis denne har fått 

godkjennelse fra styret i DSSN i de spørsmål som har voldt tvil.  

 

Medlemmet er personlig ansvarlig for de opplysninger denne fremlegger i forbindelse med søknad om bekreftelse. Hvis 

medlemmet oppgir uriktige opplysninger i forbindelse med søknaden vil dette kunne medføre eksklusjon fra DSSN.  

 

Definisjoner:  
Med «klubbleder» menes den som i klubben har ansvaret for aktiviteten med dynamisk skyting. For klubber som kun driver med 

skyting i regi av DSSN vil dette være klubbleder. I klubber som har dynamisk gruppe, eller annen lignende inndeling, med egen 

leder vil det være denne som er ansvarlig. 

 

Matchpoeng beregnes som følger:  

Level 1: 1 poeng, Level 2: 2 poeng, Level 3: 4 poeng, Level 4: 4 poeng, Level 5: 4 poeng.  

 


