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            DSSN’s retningslinjer for erverv av våpen i Norge 
 

	

Innledning:	
Erverv av våpen til dynamisk skyting i Norge, baseres ut fra flere faktorer. Våpenet skal være egnet og 
konkurransedyktig. I denne sammenhengen er ikke alltid kaliber viktig. Som ett eksempel kan en skytter ha to 
Glock 17 pistoler i kaliber 9mm. Den første av disse er helt original og brukes i klassen Production (Bilde 1). Den 
andre skal skytteren bruke i Standard klassen (Bilde 2), en original Glock 17 i 9mm, vil ikke være 
konkurransedyktig og vil måtte permanent modifiseres. (Eksempel: trimmet avtrekk, endret grep, magasin 
bunner/fjærer, modifiseringer av siktemidler, montering av magasinbrønn osv.). 
Denne problemstillingen er gjennomgående i hele DSSN sitt program. Et Standard klasse våpen må igjen 
modifiseres for å kunne være konkurransedyktig i Open klassen. Så om vi tar utgangspunkt i forrige eksempel, så 
kan skytteren her måtte erverve enda en Glock 17 i 9mm, om han i tillegg vil konkurrere i Open klassen. (Bilde 3). 
Eksempel: ny pipe med rekylkompensator, optiske siktemidler osv. 
Bruk av samme våpen type i flere klasser kan være hensiktsmessig av mange årsaker, grepsvinkler, hylster, 
magasiner og annet. Kaliber er i denne settingen ikke relevant for annet enn poengberegning i konkurranser. Egne 
regler gjelder for Sivilpistol. Se eget avsnitt om dette. 
 

Bilde	1:	Production	klasse	Glock	
	

							 	

Bilde	2:	Standard	klasse	Glock	
	

									 	

Bilde	3.	Open	klasse	Glock	

							 	

	

 
																																									IPSC	grener	håndvåpen	

		 Open	 Standard	 Production	 Classic	 Revolver	

Kaliber	 Min	9mm	 Min	9mm	 Min	9mm	 Min	9mm	 Min	9mm	

Major	 		 Min	.40	S&W	 NA	 Min	.40	S&W	
	

Krav	 Kun	magasinlengde	
I	boks	
225x150x45	mm	

1På	liste	fra	IPSC	
Avtrekk	min	2,272	
kg	/	5	lbs	

I	boks	
225x150x45	mm	

	
Oversikt 

2App	
D1	side	59	

2App	
D2	side	60	

2App	
D4	side	62	

2App	
D3	side	61	

2App	
D5	side	63	

 
 

 

1 http://www.ipsc.org/rules/proddiv.php  
 

2 http://www.ipsc.org/pdf/RulesHandgun.pdf 
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Production	klasse:	
 
Kun våpen på en jevnlig oppdatert liste, kan brukes i denne klassen. 
Denne listen finnes her: https://www.ipsc.org/rules/proddiv.php 
Modifisering av våpen i Production, er kun tillatt med bruk av produsentens originale deler og kun i meget 
begrenset utstrekning. 
 
 

    
 
 

Standard	klasse:	
 
Min kaliber: 9mm. Min kaliber .40 for å oppnå major poengscore. Kaliber 357Sig er også godkjent. 
Våpen med magasin må passe i en boks som har innvendige mål 225mm x 150mm x 45mm. 
Våpenet kan og bør modifiseres for å være konkurransedyktig i denne klassen. De aller fleste får montert ny 
avtrekker, tilpassende grep, modifiserte magasin og magasin brønn i denne klassen. 
Dette gjør at et konkurransedyktig våpen fra standard klassen ikke kan brukes i Production, selv om det kan stå på 
listen over våpen som er godkjent. 
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Open	klasse:	
 
For å konkurrere i denne klassen, er det vanlig å modifisere våpenet. Rødpunktsikte, kompensator og bytte/forbedre 
interne deler, er de vanligste endringene. 
Et Open våpen er permanent modifisert og er ikke mulig å bruke i Classic, Standard eller Production. 
 

    
 

Classic	klasse:	
 
Denne klassen er for den klassiske 1911 modellen. Reglene begrenser disse til «en-rads magasin».  
I Major klassen kan magasinet maks ha 8 patroner, og 10 patroner i Minor. 
Reglene sier at våpenet skal utseendemessig være tilnærmet lik den klassiske 1911 formen. Dette innebærer: 
en-rads magasin, metall ramme i ett stykke og støvdeksel med eller uten ”rail”. 
 

 



 
   

Postadresse: Org nr: 988 539 155 Telefon: +47 93 22 69 40 
Postboks 6586 Etterstad Bankkto: 1503 11 10898 E-mail: president@dssn.no 
0607 Oslo IBAN: NO66 1503 1110 898 Web:  www.dssn.no 
 
 Dynamic Sports Shooting Norway     

	

Revolver	klasse:	
 
Klassen for revolvere er minimum kaliber 9mm. Det er ingen begrensninger på kapasitet i våpenet, men reglene sier 
at det kan avfyres maksimalt 6 skudd før omlading.  

 

 

	

	

Steel	Challenge:	
 
Samme regler som for IPSC grener håndvåpen, samt sivilpistol klasse 5. 
 
 

IPSC	Mini-rifle:	
 
Denne skyte-grenen er på basert på IPSC rifles oppbygging men er kun for halvautomatiske rifler i  
kaliber .22 Long Rifle (LR). Skyte-grenen deles inn i 2 klasser:  
Open: Våpen med optiske/elektronisk siktemidler. 
Standard: Våpen uten optiske/elektronisk siktemidler. 
Regelverket finnes her: http://www.ipsc.org/pdf/RulesMini-Rifle.pdf og kravene til riflene finnes i 
Appendix D – side 57. 
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	Sivilpistol,	nasjonalt	program:	
 

 
 

IPSC-Rifle:	
 
For erverv av rifle gjelder mye samme problemstillingen som på pistol mellom Standard og Open klasse. Kaliber er 
ikke her relevant men forskjellene ligger i våpenets oppbygging og utstyr. Søker kan for eksempel ha to stk. 
Bushmaster XM-15 hvor en er til SAO (Semi Auto Open) og en til SAS (Semi Auto Standard). På en våpensøknad 
vil disse to framstå som identiske, men våpenet som skal konkurrere i SAO vil ha behov for modifisering og 
tilleggsutstyr, for å være konkurransedyktig i denne klassen. Samme blir det for MAO og MAS. 
Semi Auto Open og Manual Action Open har optiske sikter fastmontert. Dette er som regel kikkert og 
rødpunktsikter. 
Semi Auto Standard og Manual Action Standard har tradisjonelle åpne stålsikter/diopter 
 

   Semi Auto Open  
(SAO) 

Semi Auto 
Standard (SAS) 

Manual Action Open 
(MAO) 

Manual action 
Standard (MAS) 

Kaliber Ingen min. krav Ingen min. krav Ingen min. krav Ingen min. krav 
Mekanisme Halvautomatisk Halvautomatisk Manuelt  

repeterende 
Manuelt 
repeterende 

Spesielle 
merknader 

Har optiske sikter 
Kompensator tillatt. 

Kompensator 
tillatt maks 
26x90mm. 

 Har optiske sikter   

Magasin 
begrensninger 

Nei Nei Nei Maks 6 skudd. 5 i 
magasin. 

Oversikt App D side 62 App D side 62 App D side 62 App D side 62 

 
https://www.ipsc.org/pdf/RulesRifle.pdf 


