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Vedtaket

Styret i DSSN begrenser tillatte våpen innen Rifle, PCC og Hagle programmene til
våpen som oppfyller kravene til minimums løpslengde, totallengde og
magasintype/-kapasitet som overholder kravene til det som kunne lovlig erverves
sivilt fra tidspunktet programmet ble innført eller senere.
Forsvarets HK416/417 er det eneste militære våpenet tillatt brukt i DSSN
programmer, gitt at utøver har nødvendig tillatelse fra distriktssjef og enten fått
tildelt militær ammunisjon eller fått tillatelse av Forsvarsmateriell (FMA) til å
benytte sivil ammunisjon i militært våpen. Utøveren har ansvaret for at disse
tillatelsen foreligger, og de skal kunne fremvises skriftlig på oppfordring. Ved bruk
av Forsvarets våpen skal militæruniform bæres iht. Forsvarets Uniformsreglement
under trening/konkurranse.
Brudd på disse retningslinjene medfører disiplinærsak for utøveren, samt kan
medføre disiplinærsak for RM og MD om de eksplisitt tillater brudd på
retningslinjene under konkurransene de er ansvarlig for.
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Problemet som skal løses

På bakgrunn av bekymringer styret har mottatt rundt bruken av eldre lovlig
ervervede og militære våpen, har Styret forhørt seg med Forsvaret om hvilke
regler som gjelder militære våpen.
Når PCC og Hagle programmet ble godkjent var det under forutsetning av at PCC i
praksis kunne erverves med samme begrensninger som foreligger under gjeldene
halv-auto rifle program. Argumentet var at man fortsatt forholder seg til 40/84cm
som løps-/totallengde på våpen som erverves til programmet.
Problemstillingen blir de som langt tilbake har ervervet rifler i 9mm eller har
militære våpen (MP5), som har kortere løpslengde enn det som vil være mulig å
erverve til PCC programmet.
MP5 er også noe som er begrenset hvilke forsvarspersonell blir oppsatt med, og
som kan ansees å gi en konkurransefordel på kombinasjonsmatcher (HG/PCC).
Gitt begrensninger vil det også være sportslige argumenter for å begrense alle
nasjonalt til våpen som gir like konkurransevilkår for alle utøvere.
Forsvaret/HV tillater eksplisitt bruk av HK416/417 til DSSN/DFS/NROF
øving/konkurranser i sitt nye regelverk. Distriktssjef kan iht. Forsvarets regelverk
tillate dette og tildele ammunisjon, samt at Forsvaretsmateriell (FMA) kan etter
søknad godkjenne sivil ammunisjon for bruk til øving/konkurranser. Det er utydelig
om dette er under forutsetning av at militæruniform benyttes. Pistol/MP5 er ikke
omfattet av det som tillates kan benyttes i sivile konkurranser. Spesielt er Pistol
nevnt som noe som ikke tillates benyttes eksplisitt.
POD har vært tydlige på at hagleprogrammet per nå er godkjent med de
begrensningene som foreligger for jaktvåpen, men at det vil være åpning for å
diskutere alle tekniske spesifikasjoner i IPSC divisjonene. Forutsetningen er at
DSSN forvalter det som er tillatt til nå på en forsvarlig måte.
Det vil være svært uheldig om våpen ervervet lange tilbake i tid eller til andre
programmer, og som ikke er innenfor rammen av hva POD ble forespeilet når de
godkjente PCC og Hagle programmene benyttes på våre stevner. DSSN kan fort
bli gjenstand for kritikk og det er svært uheldig mhp. mulighetene for å kunne på
sikt få tillatelse til erverv av våpen med 30/60 cm løps-/totallengde (EU
standarden) eller full implementering av hagledivisjonene.

Forslag til løsning
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For å sikre seg retningslinjer som er enkle å håndheve bør det innføres krav om at
våpen som benyttes i DSSN sine Rifle/PCC/Hagle programmer overholder kravene
til hva som gjelder for erverv fra tidspunktet programmet ble innført eller senere.
Merk at det betyr at våpen ervervet til andre programmer (også DSSNs egne) må
oppfylle kravene til erverv fra programmet det benyttes i ble godkjent eller senere.
Altså må alle våpen i PCC eller Hagleprogrammene oppfylle kravene til erverv
mhp. Løps- og totallendge fra 2020 eller senere i disse programmene, selv om
våpenet er ervervet i 1991.
Hensikten er å være føre var. Det er bedre å ta feil gjennom å være varsomme enn
å ta feil gjennom handlinger som kan skade sporten på sikt. Når Forsvaret har
eksplisitt tillatt et våpen til sivile konkurranser har de ikke implisitt tillate alle
våpen. Pistol er eksplisitt ikke tillatt benyttet. Den eventuelt gråsonen som
eksisterer bør ikke utnyttes, man bør heller avstå fra å operere i denne.
Rent praktisk vil det være åpenbare avvik som skal håndheves, og vedtaket er ikke
ment å ramme de som er i god tro med marginale avvik bryter retningslinjene, som
krever fagkompetanse for å avgjøre.

Konsekvenser av vedtak

Vedtaket medfører at det ikke lenger er tillatt å benytte rifler i PCC og hagler som
p.t. er under 40cm løpslengde og 84 cm totallengde i DSSN sine programmer.
Kun HK416/417 er tillatt av militære våpen for korrekt uniformerte soldater med
tillatelse fra Forsvaret/HV i DSSN aktivitet.
For internasjonale utøvere som ikke er medlemmer av DSSN gjelder deres
nasjonale regler så lenge våpenet er lovlig innbrakt til Norge.
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