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Navn og hjemsted
§ 1. Forbundets navn er Dansk Sportsskytte Forbund.
Stk. 2. Forbundet har hjemsted i Brøndby Kommune.
Formål
§ 2. Forbundet er en sammenslutning af danske skytteforeninger.
Stk. 2. Forbundets formål er at organisere, administrere
og udvikle de skydegrene, som til enhver tid står på
forbundets program. Herunder skal forbundet
afholde danske mesterskaber i de af årsmødet
vedtagne discipliner,
fremme en stadig udvikling af skydesporten i
Danmark,
udbrede kendskabet til skydesporten,
fremme skydning på forskellige afstande og mål,
hvilket søges opnået på faste baneanlæg samt i
terræn,
udarbejde og overholde ensartede skyde-, sikkerheds- og ordensregler,
varetage forbundets interesser med hensyn til
deltagelse i internationale konkurrencer samt ved
indmeldelse i inden- og udenlandske idrætsorganisationer i det omfang, som forbundets bestyrelse
måtte bestemme.
gennem dialog med myndighederne, på regional
og landsplan, at sikre gode forhold for skydning i
Danmark.
Stk. 3. Forbundet er uafhængigt af politiske, økonomiske og religiøse interesser.
Associering
§ 3. Forbundet er en landsdækkende forbund under
Dansk Skytte Union og derigennem associeret med
Danmarks Idrætsforbund.
Stk. 2. Forbundet er underlagt Dansk Skytte Unions og
Danmarks Idrætsforbunds regler og bestemmelser.
§ 4. Forbundet er associeret med International Practical
Shooting Confederation (IPSC) og National Range
Officers Institute Denmark (NROI Danmark).
Medlemsforhold
§ 5. Skytteforeninger med hjemsted i Danmark kan
optages som medlemmer af forbundet. Ansøgning om
medlemskab skal ske skriftligt og sendes til forbundets
formand.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse af
skytteforeninger som medlemmer. Inden bestyrelsen
træffer afgørelse, skal den rådføre sig med den lokale
regionsformand og distriktsformand.
Stk. 3. En skytteforening, som nægtes optagelse i
forbundet, kan anke bestyrelsens afgørelse. En anke
behandles på førstkommende ordinære årsmøde. Anke
skal indgives til forbundets formand senest fire uger
efter en bestyrelsens afgørelse.

§ 6. Medlemskab er betinget af, at skytteforeningen
rettidigt indbetaler indmeldelsesgebyr og kontingent til
forbundet.
§ 7. Medlemsforeninger kan afholde de af forbundet
godkendte skydediscipliner. Medlemsforeningernes egne medlemmer kan deltage i de af forbundet godkendte
skydediscipliner.
Stk. 2. Medlemsforeningernes egne medlemmer skal
opfylde eventuelle krav om licens til de i stk. 1 nævnte
skydediscipliner.
Stk. 3. Medlemsforeninger og deres medlemmer kan
repræsentere forbundet udelukkende ved konkurrencer,
som er sanktioneret af forbundet og optaget på
forbundets stævnekalender, eller ved konkurrencer, der
skriftligt er sanktioneret af forbundets bestyrelse.
§ 8. Medlemsforeninger er dækket af Danmarks
Idrætsforbund kollektive forsikring.
§ 9. Medlemsforeningerne forpligter sig til at overholde forbundets vedtægter, reglementer bestemmelser
og retningslinjer.
Stk. 2. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om at ekskludere en medlemsforening, som ikke opfylder stk. 1.
Stk. 3. En medlemsforening, som er blevet ekskluderet,
kan anke bestyrelsens afgørelse. En anke behandles på
førstkommende ordinære årsmøde. Anke skal indgives
til forbundets formand senest fire uger efter en bestyrelsens afgørelse.
§ 10. Medlemsforeninger skal årligt indberette sit
medlemstal til Centralt ForeningsRegister (CFR). Indberetning sker i overensstemmelse med de til enhver
tid gældende regler for CFR.
§ 11. En medlemsforening har ret til at udpege egne
medlemmer som delegerede til forbundets årsmøde
samt regions- og distriktssamlinger efter følgende regler:
Antal medlemmer
1 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100
101 eller flere

Antal delegerede
1
2
3
4
5

Stk. 2. Medlemstallet opgøres på baggrund af senest
offentliggjorte medlemstal i CFR.
Stk. 3. Udover det i stk. 1 nævnte antal delegerede har
en medlemsforening ret til at udpege en suppleant til
forbundets årsmøde samt regions- og distriktssamlinger.
Stk. 4. En medlemsforening, som er i kontingentrestance, kan ikke udpege delegerede og suppleant eller
begære indkaldelse til ekstraordinært årsmøde.
Stk. 4. En medlemsforenings egne medlemmer har ikke
ret til at deltage i forbundets årsmøde, hvis medlemsforeningen er i kontingentrestance.
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§ 12. En medlemsforening kan til enhver tid melde sig
ud af forbundet. Udmeldelse skal ske skriftligt til
forbundets formand med 30 dages varsel.
Stk. 2. Udmeldelse er betinget af, at medlemsforeningen ikke er i kontingentrestance på udmeldelsesdatoen.
§ 13. Ophører en medlemsforening med at eksistere,
eller udmelder en medlemsforening sig, skal foreningen aflevere samtlige effekter, som er udlånt af forbundet, regioner eller distrikter.
§ 14. Er en medlemsforening i kontingentrestance i
mere end 14 dage, kan bestyrelsen træffe beslutning
om at ekskludere foreningen.
Stk. 2. Eksklusion skal meddeles skriftligt til medlemsforeningens formand med et varsel på otte dage.
Stk. 3. Betaler medlemsforeningen restancen inden
varslets udløb, bevarer foreningen sit medlemskab af
forbundet.
§ 15. Kontingent, indmeldelses- og licensgebyr fastsættes for hvert regnskabsår på forbundets årsmøde.
Stk. 2. Kontingent opkræves en gang årligt og betales i
første kvartal.
§ 16. En medlemsforenings vedtægter må ikke stride
imod forbundets vedtægter. Det skal af medlemsforeningens vedtægter fremgå, at foreningen er medlem
af Dansk Sportsskytteforbund og dermed associeret
med Dansk Skytte Union og Danmarks Idrætsforbund.
Stk. 2. En medlemsforenings vedtægter skal indeholde
en bestemmelse med følgende ordlyd:
”Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning,
er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde
våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn ikke længere bør være indehaver af en
meddelt tilladelse til et våben.”
Bestyrelse og forretningsudvalg
§ 17. Forbundet ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, som vælges af årsmødet.
Stk. 2. Årsmødet vælger bestyrelsens formand, næstformand, kasserer og to øvrige medlemmer. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen, og valget sker i ulige årstal. Næstformand,
kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges for to år ad
gangen, og valget sker i lige årstal.
Stk. 3. Genvalg kan finde sted.
§ 18. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden,
som skal være i overensstemmelse med foreningens
vedtægter.
Stk. 2. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder
møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige
bestyrelsesmedlemmer indkaldes.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end
halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt
stemmeflertal.
Stk. 5. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres
en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Protokollen offentliggøres på forbundets website. Beslutninger af følsom
karakter kan udelades i den offentliggjorte version af
protokollen.
§ 19. Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og
kassereren.
Stk. 2. Bestyrelsen giver forretningsudvalget prokura.
Stk. 3. Forretningsudvalget mødes jævnligt og rapporterer løbende til bestyrelsen.
§ 20. Bestyrelsen udpeger en forbundssekretær, som
varetager sekretærfunktionen i såvel bestyrelsen som
forretningsudvalget. Sekretæren har ikke stemmeret.
§ 21. Formanden for NROI Danmark har en
observatørpost i forbundets bestyrelse og indkaldes til
alle bestyrelsesmøder, der omhandler stævner, skydning, uddannelse m.v.
Stk. 2. Formanden for NROI Danmark fungerer som
rådgiver for forbundets bestyrelse og har ikke stemmeret.
§ 22. Bestyrelsen fastsætter tilskud til de enkelte
regioner og distrikter i samråd med de pågældende
modtagere og med skyldig hensyntagen til forbundets
økonomiske situation.
Stk. 2. Regioner og distrikter kan ansøge forbundet om
supplerende tilskud.
§ 23. Bestyrelsen udarbejder bestemmelser og retningslinjer for forbundets virke.
Stk. 2. Bestyrelsen sikrer, at samtlige udvalg, regioner
og distrikter har en ajourført udgave af de gældende
bestemmelser og retningslinjer for forbundets virke.
Stk. 3. Bestyrelsen informerer medlemsforeningerne
om alle ændringer af retningslinjer og bestemmelser for
forbundets virke.
§ 24. Bestyrelsen og forretningsudvalget varetager
kontakten til de idrætsorganisationer, som forbundet er
medlem af. Dynamisk Sektion varetager kontakten til
Dansk Skytte Union, jf. § 45.
Stk. 2. Bestyrelsen og forretningsudvalget er ansvarlige
for kontakten til lovgivende og udøvende myndigheder
i spørgsmål, der drejer sig om våben, skydebaner og
skydning m.v. inden for forbundets virke.
Stk. 3. Bestyrelsen varetager kontakten til trykte og
elektroniske medier. Kun bestyrelsen eller personer
udpeget af bestyrelsen kan offentligt ytre sig på forbundets vegne.
§ 25. Bestyrelsen er kontrolmyndighed ved internationale og nationale stævner samt regions- og distrikts-
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stævner. De nævnte arrangementer og programmer af
ovennævnte type skal godkendes af bestyrelsen.

foreninger eller inddragelse af enkeltmedlemmers
licens.

Udvalg

§ 34. Udvalget træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal.

§ 26. Årsmødet kan nedsætte udvalg efter behov.
Følgende udvalg skal nedsættes:
Ordensudvalg
Udtagelsesudvalg
Ungdomsudvalg
IT & PR udvalg
IPSC udvalg
Dynamisk Sektion

§ 35. Udvalget er i forbindelse med sin sagsbehandling
bemyndiget til at indhente alle nødvendige oplysninger.
Stk. 2. Udvalgets anmodning om oplysninger skal
imødekommes senest 14 dage efter, at udvalget har
anmodet herom.
Stk. 3. Undlader en af sagens parter at bidrage til
sagens oplysning, træffer udvalget afgørelse på det
foreliggende grundlag.

Ordensudvalg
§ 27. Ordensudvalget består af en udvalgsformand, et
medlem samt forbundets formand.
Stk. 2. Årsmødet vælger udvalgsformanden og medlemmet for to år ad gangen, og valget sker i ulige årstal.
Stk. 3. Udvalgsformanden og medlemmet må ikke være
medlem af forbundets bestyrelse.
§ 28. Udvalget behandler klager over forbundets organer, medlemsforeninger eller enkeltmedlemmer under
disse.
§ 29. Klage kan indgives af enhver. Klagen skal være
skriftlig og sendes til ordensudvalgets formand.
Stk. 2. En klage skal være navngivet.
Stk. 3. Klage skal være indgivet inden tre måneder
efter, at forholdet er begået.
§ 30. Udvalget kan af egen drift optage en sag til
undersøgelse.
§ 31. Udvalget informerer den indklagede part om
sagens eksistens og indhold senest otte dage efter en
klages modtagelse eller ordensudvalgets beslutning om
optagelse af en sag af egen drift.
Stk. 2. Sagens parter kan forlange at blive gjort bekendt
med sagens dokumenter.
§ 32. Udvalget træffer afgørelse i stridigheder mellem
udvalg, regioner, distrikter, medlemsforeninger samt
medlemmer under disse, når en af de stridende parter
fremsætter ønske om en sådan afgørelse, og ordensudvalget finder at kunne påtage sig stridighedens
afgørelse.
§ 33. Udvalget kan tildele forbundets organer,
medlemsforeninger eller enkeltmedlemmer under disse
advarsler og irettesættelser.
Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse om eksklusion eller
suspension af medlemsforeninger som følge af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser og reglementer
m.v. samt usportslig eller usømmelig adfærd.
Stk. 3. Udvalget træffer på samme måde afgørelse om
suspension af enkeltmedlemmer af de i stk. 2 nævnte

§ 36. Udvalgets behandling af en sag sker mundtligt,
hvis en af parterne, udvalgsformanden eller to medlemmer ønsker dette.
Stk. 2. Udvalget kan beslutte, at formalitetsspørgsmål
behandles skriftligt.
Stk. 3. Såfremt det skønnes fornødent, kan udvalget
indkalde sagkyndig bistand.
§ 37. Et udvalgsmedlem kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som
er egnede til at vække tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed.
§ 38. Udvalget behandler alle sager i fortrolighed, og
udvalgets medlemmer må ikke uberettiget videregive
eller udnytte oplysninger, som udvalget har fået kendskab til i forbindelse med sin sagsbehandling.
§ 39. Udvalgets mundtlige behandling af en sag er offentlig. Der må ikke optages lyd og billeder fra udvalgets møder.
Stk. 2. Når særlige omstændigheder taler derfor, herunder hensynet til sagens oplysning eller til sagens
parter, kan udvalget beslutte, at forhandling sker for
lukkede døre.
§ 40. Udvalget informerer uden ugrundet ophold
sagens parter, når udvalget har truffet sin afgørelse.
Stk. 2. En part i en sag kan anke udvalgets afgørelse til
førstkommende årsmøde. Anke skal senest fire uger
efter udvalgets afgørelse sendes skriftligt til forbundets
formand. Anke har ikke opsættende virkning.
Stk. 3. Udvalgets afgørelser kan indbringes for Dansk
Idrætsforbunds Appelinstans, jf. § 24, stk. 1 i Love for
Danmarks Idrætsforbund.
§ 41. Udvalgets afgørelser offentliggøres i anonymiseret form på forbundets hjemmeside.
Udtagelsesudvalg
§ 42. Udtagelsesudvalget består af en udvalgsformand,
et medlem for Pistol valgt fra hver af de to regioner
samt et medlem for henholdsvis riffel og haglgevær
valgt fra hele forbundet.
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Stk. 2. Årsmødet vælger udvalgsformanden og de to
medlemmer for Pistol for to år ad gangen, og valget
sker i lige årstal. Årsmødet vælger de to medlemmer
for henholdsvis Riffel og Shotgun for to år ad gangen,
og valget sker i ulige årstal.

§ 52. Udvalget sikrer, at medlemsforeningerne og
enkeltmedlemmer af disse lønende informeres om
forbundets aktiviteter m.v.
Stk. 2. Information sker via forbundets website, elektronisk post og trykte medier.

§ 43. Udvalget udtager danske skytter til deltagelse i
internationale stævner, hvor der er fastsat en kvote for
antal deltagere fra de enkelte lande.

§ 53. Udvalget udpeger redaktør, som har ansvaret for,
at forbundets website løbende opdateres og er tilgængeligt for enhver.

§ 44. Udvalget udarbejder kriterier for udtagelse af
skytter inden for de enkelte discipliner.
Stk. 2. Udtagelseskriterierne offentliggøres på forbundets website.

§ 54. Udvalget afvikler i samarbejde med forbundets
øvrige udvalg arrangementer med det formål at hverve
nye medlemmer samt generelt at informere om
forbundets virke.

Ungdomsudvalg

IPSC-udvalg

§ 45. Ungdomsudvalget består af en udvalgsformand
samt to medlemmer.
Stk. 2. Årsmødet vælger udvalgsformanden og de to
medlemmer for to år ad gangen, og valget sker i lige
årstal.
Stk. 3. Udvalget kan supplere sig selv med yderligere
medlemmer. Supplering skal godkendes af bestyrelsen.

§ 55. IPSC-udvalget består af en udvalgsformand, tre
medlemmer samt formanden for NROI Danmark. De
tre medlemmer skal være indehavere af gyldig A-licens
og repræsenterer henholdsvis IPSC-pistol, IPSC-riffel
og -miniriffel samt IPSC–haglgevær.
Stk. 2. Årsmødet vælger udvalgsformanden og de tre
medlemmer for to år ad gangen, og valget sker i ulige
årstal.
Stk. 3. Udvalgsformanden varetager funktionen som
Regional Director (RD) i forhold til International
Practical Shooting Confederation (IPSC).
Stk. 4. Udvalget kan supplere sig selv med yderligere
medlemmer. Supplering skal godkendes af bestyrelsen.

§ 46. Udvalget udarbejder retningslinjer for forbundets
ungdomsarbejde.
Stk. 2. Retningslinjerne udarbejdes i samarbejde med
forbundets bestyrelse og medlemsforeningerne.
§ 47. Udvalget skal foranledige, at stævner og andre
aktiviteter i forbundet så vidt muligt involverer ungdommen.
Stk. 2. Udvalget skal udarbejde information og
materialer om forbundets virke og aktiviteter specielt
rettet mod ungdommen.
§ 48. Udvalget administrerer de midler, som forbundet
eller sponserer stiller til rådighed for ungdomsarbejde.
§ 49. Udvalget rådgiver regioner, distrikter og medlemsforeninger om ungdomsarbejde, herunder om
offentlige og private støttemuligheder.
IT & PR-udvalg
§ 50. IT & PR-udvalget består af en udvalgsformand,
tre medlemmer samt forbundets formand.
Stk. 2. Årsmødet vælger udvalgsformanden og de tre
medlemmer for to år ad gangen, og valget sker i ulige
årstal.
Stk. 3. Udvalget kan supplere sig selv med yderligere
medlemmer. Supplering skal godkendes af bestyrelsen.
§ 51. Udvalget er ansvarlig for kommunikationen til
forbundets interne og eksterne relationer, herunder information til forbundets medlemsforeninger og enkeltmedlemmer af disse.

§ 56. Udvalgets medlemmer har pligt til at holde sig
orienteret om alle nationale og internationale regelsæt
for IPSC.
§ 57. Udvalget fastsætter nationale regler, som sikrer
overholdelsen af de internationale IPSC regler.
Stk. 2. Udvalget fastsætter regler for anvendelse af
IPSC godkendte skiver.
Stk. 3. De i stk. 1 og 2 fastsatte regler skal godkendes
af forbundets bestyrelse.
§ 58. Udvalget rådgiver og bistår forbundets bestyrelse,
regioner, distrikter og medlemsforeninger i forbindelse
med afholdelse af stævner.
Stk. 2. Rådgivning og bistand efter stk. 1 ydes i samarbejde med NROI Danmark.
Stk. 3. Udvalget er ansvarlig for at indhente international godkendelse, såfremt en sådan er påkrævet.
§ 59. Som Regional Director er udvalgsformanden
ansvarlig for at holde tæt kontakt til International
Practical Shooting Confederation med henblik på, at
forbundet får den størst mulige indflydelse på det
internationale arbejde.
§ 60. Udvalgsformanden skal løbende informere
forbundets bestyrelse om sit arbejde, og udvalgsformanden skal konsultere bestyrelsen i forbindelse
med internationale afstemninger.
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Stk. 2. Udvalgsformanden kan ikke forpligte forbundet
nationalt eller internationalt uden bestyrelsens accept.

Stk. 3. Bestyrelsen offentliggør indkomne forslag på
forbundets website senest otte dage før årsmødet.

Dynamisk Sektion

§ 67. Årsmødet indkaldes af bestyrelsen.
Stk. 2. Indkaldelse skal ske senest 30 dage før årsmødets afholdelse. Indkaldelse skal ske via forbundets
website.
Stk. 3. Senest otte dage før årsmødet skal de fuldstændige forslag offentliggøres på forbundets website.
Stk. 4. Bestyrelsens beslutningsreferater skal ligge til
gennemsyn på årsmødet.

§ 61. Dynamisk Sektion består af en sektionsformand,
fire medlemmer samt forbundets formand.
Stk. 2. Sektionsformanden og de fire medlemmer
vælges på et for sektionen selvstændigt årsmøde, som
afholdes i forlængelse af forbundets ordinære årsmøde.
Valget sker i overensstemmelse med sektionens egne
vedtægter.
Stk. 3. Sektionen er forbundets kontaktflade til Dansk
Skytte Union, og sektionen er en del af unionens
organisation.
Tegning og hæftelse
§ 62. Forbundet forpligtes ved retshandler, som på
forbundets vegne indgås af bestyrelsens formand. Ved
større økonomiske dispositioner tegnes forbundet af
formanden i forening med kassereren.
Stk. 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom
tegnes forbundet af den samlede bestyrelse.
Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres.
Stk. 4. Den samlede bestyrelse kan give prokura.
§ 63. Forbundet, regioner, distrikter og medlemsforeninger hæfter med deres formue for de forpligtelser,
som påhviler forbundet.
Stk. 2. Medlemsforeningernes enkeltmedlemmer hæfter
ikke personligt for de forpligtelser, som påhviler forbundet.
Stk. 3. Forbundets medlemsforeninger eller enkeltmedlemmer under disse har ikke krav på nogen andel af
forbundets, regionernes og distrikternes formue.
Årsmødet
§ 64. Årsmødet er med de indskrænkninger, som disse
vedtægter foreskriver, forbundets højeste myndighed i
alle anliggender. Ordinært årsmøde afholdes hvert år i
februar måned.
§ 65. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når
formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsen eller
mindst en tredjedel af medlemsforeningerne finder det
hensigtsmæssigt.
Stk. 2. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest
seks uger efter, at kravet herom er fremsat over
bestyrelsen.
§ 66. Enhver medlemsforening har ret til at få et bestemt emne behandlet på årsmødet, såfremt denne
skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen
senest 14 dage før årsmødet.
Stk. 2. Kravet sendes til formanden og skal indeholde
en fuldstændig beskrivelse af forslaget samt motivationen for at fremsætte forslaget.

§ 68. På årsmødet er delegerede fra medlemsforeningerne og medlemmer af forbundets bestyrelse stemmeberettigede. Delegerede og bestyrelsesmedlemmer har
hver én stemme.
Stk. 2. Årsmødet er beslutningsdygtigt, når delegerede
fra mindst fem medlemsforeninger er til stede.
§ 69. På årsmødet afgøres alle anliggender ved simpelt
stemmeflertal. Står stemmerne lige, skal valg afgøres
ved lodtrækning.
Stk. 2. Der kan på årsmødet ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3. Afstemninger om eksklusion skal være
skriftlige. Andre afstemninger på årsmødet skal være
skriftlige, såfremt fem stemmeberettigede deltagere
fremsætter ønske herom.
§ 70. Beslutning om ændring af vedtægterne træffes på
årsmødet.
Stk. 2. Beslutning om eksklusion træffes på årsmødet.
Stk. 3. Beslutninger truffet i henhold til stk. 1 og 2 er
kun gyldige, såfremt de tiltrædes af mindst to tredjedele af de på årsmødet afgivne stemmer.
§ 71. Ethvert medlem af en medlemsforening er valgbar til bestyrelse, udvalg eller sektion og har mødesamt taleret på årsmødet.
Stk. 2. Ved evt. pladsmangel vil delegeredes, udvalgsog bestyrelsesmedlemmers samt revisors tilstedeværelse på årsmødet blive prioritet, og senest ankomne
øvrige medlemmer vil blive afvist.
§ 72. Medlemsforeninger, der ønsker at udpege egne
medlemmer som delegerede til årsmødet, skal via
forbundets website tilmelde antal delegerede senest 14
dage før årsmødet.
Stk. 2. Ved tilmelding skal foreningens navn, formandens navn samt de delegeredes navne oplyses.
§ 73. Årsmødet ledes af en dirigent, som vælges på
årsmødet.
Stk. 2. Over forhandlingerne på årsmødet skal der føres
en protokol, som underskrives af dirigenten.
§ 74. På det ordinære årsmøde omfatter dagsordenen
mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
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3.
4.
5.

Udvalgsformændenes beretninger
Fremlæggelse af regnskabet
Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr,
licensgebyr m.v.
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af suppleant til bestyrelsen
9. Valg til udvalg
10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
11. Eventuelt
Regnskab og revision
§ 75. Forbundets regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Kassereren fører en kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at forbundets
øjeblikkelige økonomiske stilling til enhver tid kan aflæses heri. Kassereren udarbejder forbundets årsregnskab.
Stk. 3. Regnskabet skal foreligge færdigt inden udgangen af januar i året efter regnskabsårets afslutning.
Regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse og
skal før det ordinære årsmøde være revideret af den på
årsmødet valgte revisor.
Stk. 4. Revisoren gennemgår det samlede regnskab og
påser, at beholdningerne er til stede. Revisoren har til
enhver tid adgang til at efterse kassebog, regnskab og
beholdninger.
Opløsning
§ 76. Beslutning om opløsning af forbundet træffes på
årsmødet. Beslutningen er kun gyldig, såfremt den
tiltrædes af mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer
på to efter hinanden følgende årsmøder.
Stk. 2. Ved forbundets opløsning skal egenkapitalen
fordeles til størst mulig gavn for skydesporten i Danmark.
Regioner og distrikter
§ 77. Forbundet er geografisk opdelt i to regioner.
Region Vest dækker landsdele vest for Storebælt
(Jylland og Fyn), mens Region Øst dækker landsdele
øst for Storebælt (Sjælland, Lolland, Falster og Møn).
Stk. 2. Regionerne kan oprette lokale distrikter, såfremt
lokale behov taler derfor.
Stk. 3. Oprettelse af et distrikt skal godkendes af
forbundets bestyrelse.

Stk. 3. Regionssamlingen vælger en suppleant til
regionsrådet og en revisor. Suppleant og revisor vælges
for et år ad gangen.
Stk. 4. Genvalg kan finde sted.
§ 79. Regionsrådet konstituerer sig selv.
Stk. 2. Regionsrådet kan nedsætte de for dens virke
nødvendige udvalg bestående af regionsrådsmedlemmer som enkeltmedlemmer fra medlemsforeningerne i
regionen. Mindst et udvalgsmedlem skal være medlem
af regionsrådet. Udvalg rapporterer løbende til regionsrådet om deres arbejde.
§ 80. Regionsrådet er ansvarlig for afholdelse af regionsmesterskaber.
§ 81. Regionssamlingen afholdes hvert år i fjerde kvartal.
Stk. 2. Regionssamlingen indkaldes af regionsrådet.
Stk. 3. Indkaldelse skal ske senest 30 dage før regionssamlingens afholdelse. Indkaldelse skal ske via forbundets website.
§ 82. På regionssamlingen er delegerede fra medlemsforeningerne og medlemmer af regionsrådet stemmeberettigede. Delegerede og regionsrådsmedlemmer har
hver én stemme.
§ 83. På regionssamlingen afgøres alle anliggender ved
simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, skal valg
afgøres ved lodtrækning.
Stk. 2. Der kan på regionssamlingen ikke stemmes ved
fuldmagt.
§ 84. Regionerne sikrer, at forbundets vedtægter,
reglementer, retningslinjer m.v. overholdes. Regionerne er bindeled mellem forbundets bestyrelse og de
lokale distrikter samt medlemsforeningerne. Regionerne skal sikre gode skyde- og træningsforhold i regionen.

Regioner

§ 85. Regionssamlingen kan selv fastsætte regionens
virkefelt.
Stk. 2. Regler, som regionssamlingen vedtager, skal
godkendes af forbundets bestyrelse.
Stk. 3. Forbundets bestyrelsen skal udelukkende sikre,
at regler vedtaget af regionssamlingen ikke er i strid
med forbundets vedtægter og regler m.v.
Stk. 4. Stridigheder mellem regionen og forbundet i
forbindelse med godkendelse af regionale regler indbringes for ordensudvalget.

§ 78. En region ledes af et regionsråd på fem medlemmer, som vælges af regionssamlingen.
Stk. 2. Regionssamlingen vælger regionsformand, kasserer og tre øvrige medlemmer. Formanden og et
regionsrådsmedlem vælges for to år ad gangen, og
valget sker i ulige årstal. Kasserer og to regionsrådsmedlemmer vælges for to år ad gangen, og valget sker i
lige årstal.

§ 86. Regionens kasserer er ansvarlig for de midler,
som forbundet stiller til rådighed for regionen.
Stk. 2. Kassereren fører en kassebog over samtlige
indtægter. Kassereren udarbejder regionens regnskab
samt en oversigt over forbruget af de af forbundet tildelte midler.
Stk. 3. Kassereren sender kopi af regnskab og oversigt
nævnt i stk. 2 til forbundets bestyrelse.
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Distrikter
§ 87. Et distrikt ledes af et distriktsråd på fem medlemmer, som vælges af distriktssamlingen.
Stk. 2. Distriktssamlingen vælger distriktsformand, kasserer og tre øvrige medlemmer. Formanden og et rådsmedlem vælges for to år ad gangen, og valget sker i
ulige årstal. Kasserer og to rådsmedlemmer vælges for
to år ad gangen, og valget sker i lige årstal.
Stk. 3. Distriktssamlingen vælger en suppleant til distriktsrådet og en revisor. Suppleant og revisor vælges
for et år ad gangen.
Stk. 4. Genvalg kan finde sted.
§ 88. Distriktsrådet konstituerer sig selv.
Stk. 2. Distriktsrådet kan nedsætte de for dens virke
nødvendige udvalg bestående af regionsrådsmedlemmer som enkeltmedlemmer fra medlemsforeningerne i
regionen. Mindst et udvalgsmedlem skal være medlem
af regionsrådet. Udvalg rapporterer løbende til regionsrådet om deres arbejde.
§ 89. Distriktsrådet er ansvarlig for afholdelse af
distriktsmesterskaber.
§ 90. Distriktssamlingen afholdes hvert år i fjerde
kvartal.
Stk. 2. Distriktssamlingen indkaldes af distriktsrådet.
Stk. 3. Indkaldelse skal ske senest 30 dage før
distriktssamlingens afholdelse. Indkaldelse skal ske via
forbundets website.
§ 91. På distriktssamlingen er delegerede fra medlemsforeningerne og medlemmer af distriktsrådet stemmeberettigede. Delegerede og distriktsrådsmedlemmer har
hver én stemme.
§ 92. På distriktssamlingen afgøres alle anliggender
ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, skal
valg afgøres ved lodtrækning.
Stk. 2. Der kan på distriktssamlingen ikke stemmes ved
fuldmagt.
§ 93. Distrikterne sikrer, at forbundets vedtægter,
reglementer, retningslinjer m.v. overholdes. Distrikterne er bindeled mellem forbundets bestyrelse, regionen,
medlemsforeningerne og enkeltmedlemmer under disse. Distriktet skal sikre gode skyde- og træningsforhold
i distriktet.
§ 94. Distriktssamlingen kan selv fastsætte distriktets
virkefelt.
Stk. 2. Regler, som distriktssamlingen vedtager, skal
godkendes af forbundets bestyrelse.
Stk. 3. Forbundets bestyrelse skal udelukkende sikre, at
regler vedtaget af distriktssamlingen ikke er i strid med
forbundets vedtægter og regler m.v.
Stk. 4. Stridigheder mellem distriktet og forbundet i
forbindelse med godkendelse af regionale regler indbringes for ordensudvalget.

§ 95. Distriktets kasserer er ansvarlig for de midler,
som forbundet og regionen stiller til rådighed for
distriktet.
Stk. 2. Kassereren fører en kassebog over samtlige
indtægter. Kassereren udarbejder distriktets regnskab
samt en oversigt over forbruget af de af forbundet og
regionen tildelte midler.
Stk. 3. Kassereren sender kopi af regnskab og oversigt
nævnt i stk. 2 til forbundets bestyrelse senest 1. oktober.
Licenser
§ 96. Skytter i medlemsforeningerne skal erhverve
licens for at skyde forbundets licenskrævende discipliner, jf. protokollat 1.
Stk. 2. Licenser kan findes i henholdsvis en ’pistol’
udgave og en ’longarms’ udgave (riffel og haglgevær).
Pistol-licens giver tilladelse til at skyde riffel og
haglgevær. Longarms-licens giver ikke tilladelse til at
skyde pistol.
Stk. 3. Skytter, som har erhvervet A-licens, kan skyde
alle discipliner indeholdt i en B-licens.
§ 97. Regler for licensprøver udarbejdes af NROI
Danmark i samarbejde med forbundets bestyrelse.
NROI Danmark informerer regioner og distrikter om
reglerne for licensprøver.
Stk. 2. Instruktører godkendt af NROI Danmark kan
undervise og afvikle licensprøver.
Stk. 3. Kursusledere godkendt af NROI Danmark
træffer afgørelse om udstedelse af licens til en prøvedeltager.
§ 98. Skytter skal ved tilmelding til licensprøve
være medlem af en forening under forbundet,
kunne oppebære våbentransporttilladelse eller
besidde en våbentilladelse, samt
indbetale de relevante licensgebyrer og kontingenter.
§ 99. A-licensprøven består af en teoretisk prøve og en
praktisk prøve. Den teoretiske prøve skal være bestået,
før prøvedeltageren kan tilmelde sig den praktiske prøve.
Stk. 2. Indholdet af prøverne fastlægges af NROI Danmark.
Stk. 3. Under den praktiske prøve skal prøvedeltagerne
træne under vejledning af en instruktør godkendt af
NROI Danmark.
Stk. 4. En prøvedeltager har tre forsøg til at gennemføre
A-licensprøven.
Sikkerhedsbestemmelser
§ 100. Al skydning skal ske i overensstemmelse med
forbundets generelle sikkerhedsbestemmelser samt de
for disciplinen specifikke bestemmelser.
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Stk. 2. Sikkerhedsbestemmelser for Terræn- og Terrænmæssige Skydninger under Dansk Skytte Union
(SIKTERSKYD) er gældende.
Æresbevisninger
§ 101. Til æresmedlem kan udnævnes enkeltmedlemmer af medlemsforeninger, der på enestående vis
har gjort sig særligt fortjent af dansk skydeidræt.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelse om udnævnelse af
æresmedlemmer. Udnævnelse kan kun ske ved enstemmighed.

a)

i ganske særlig grad har gavnet forbundet eller
skydeidrætten i almindelighed, eller
b) personligt eller som leder af en organisation er
fundet hæderværdig.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelse om tildeling af
ærestegn. Tildeling kan kun ske ved enstemmighed.

§ 102. Æresmedlemmer modtager forbundets æresmedlemstegn.
Stk. 2. Æresmedlemmer er fritaget for licensgebyr.

§ 104. Forbundets hæderstegn kan tildeles danske og
udenlandske statsborgere, som
a) på lokalt plan eller for forbundet som helhed har
ydet en betydelig indsats til skydesagens fremme,
eller
b) personligt eller som leder af en organisation er
fundet hæderværdig.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelse om tildeling af
hæderstegn. Tildeling kan kun ske ved enstemmighed.

§ 103. Forbundets ærestegn kan tildeles danske og
udenlandske statsborgere, som
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Protokollat 1
Discipliner under Dansk Sportsskytteforbund kræver licens efter følgende regler:

Kan skydes uden licens

Kræver B-licens
Kræver A-licens

15 M KOMBIPISTOL
25 M KOMBIPISTOL
12,5 M TJENESTEPISTOL
15 METER GROVPISTOL
BOWLING PIN
300/600/1000 M LANGDISTANCE SKYDNING
AETSM
IMSSU
NATIONAL MATCH
15, 50 samt 200 M KOMBI RIFFEL
TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING
PRS Level 1
STEEL CHALLENGE
PPC
PRS Level 2
IPSC HANDGUN, RIFLE, SHOTGUN samt MINI RIFLE
BIANCHI CUP
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Protokollat 2
Følgende navne og forkortelser samt afledninger af disse må i Danmark kun benyttes af Dansk Sportsskytteforbund:


















"ASSOCIATION EUROPÉENNE DE TIR SUR SILHOUETTES MÉTALLIQUES", forkortet AETSM
"INTERNATIONAL METALLIC SILHOUETTE SHOOTING UNION", forkortet IMSSU
"INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION", forkortet IPSC
"KOMBIPISTOL"
"TJENESTEPISTOL"
"15 METER GROVPISTOL"
”15 METER KOMBIPISTOL”
"BOWLING PINS"
"PPC-SKYDNING"
"MAGNUMFELT-SKYDNING"
"NATIONAL MATCH COURSE"
"THE BIANCHI CUP"
"STEEL CHALLENGE"
” TERRÆNMÆSSIG HURTIGSKYDNING”
” KOMBI RIFFEL”
”PRS ”
” MINI RIFFEL”

Kun skytter med en A-licens må benytte betegnelsen IPSC i forbindelse med deres sport.
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