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Karantene ved erverv av våpen til DSSN sine programmer:
Generell karantenetid ved erverv av våpen til DSSN sine programmer :
Det gis ikke anledning til erverv av våpen til DSSN sine programmer før medlemmet har overholdt ervervskravet til
Politiet, samt aktivt medlemskap i klubb tilknyttet DSSN (Fullverdig medlem av DSSN).
Det gis ikke adgang til å søke mer enn 2 våpen innen DSSN’s divisjoner de første 6 månedene, uten å ha konferert med
DSSN styret først. Medlemmet har derimot mulighet til å selge tidligere DSSN ervervede våpen og søke på nytt
erstatningsvåpen innen disse 6 månedene.

Spesiell karantenetid ved erverv av Semi Auto rifle til DSSN sine programmer:
Det gis ikke anledning til erverv av våpen til DSSN rifleprogrammer før medlemmet har minimum 24 måneders
medlemskap i DSSN.
Hvert karantene år må medlemmet opptjene 12 matchpoeng (LII eller høyere), hvorav ett stevne må være minimum
LIII. Aktivitet kan kun opptjenes ved deltakelse i IPSC sine skyteprogrammer.
Karantenetiden beregnes på følgende måte:
 Karantenetiden begynner å telle fra det er registrert innbetaling hos DSSN. (Fullverdig medlem)
 Karantenetiden telles ned med ett år av gangen.
 For at medlemmet skal få godkjent nedskrivning av karantenetiden, må aktivitetskravet for det aktuelle året
være oppfylt. I løpet av hvert kalenderår, må medlemmet ha oppfylt kravet til aktivitet fullt ut.
 Aktivitetskravet må oppfylles løpende for begge år, uten periode med opphold.
 Ett karantene år er 12 måneder, dette telles ned ifra datoen man er fullverdig medlem (f.eks fra Mai-Mai)
Matchpoeng beregnes som følger:
Level 1: 1 poeng, Level 2: 2 poeng, Level 3: 4 poeng, Level 4: 4 poeng, Level 5: 4 poeng.
Kontroll med erverv av våpen:
Det skal ved søknad om våpen til DSSN sine programmer, vedlegges en anbefalelse om erverv. I vurderingen skal
klubbleder lojalt søke å ivareta medlemmets interesser på best mulig måte og 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 er åpenbart uegnet for sporten.
Anbefalelse om erverv av våpen skal uttalelse seg 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.

Prosess:
Klubbleder, eller den denne bemyndiger, skal underskrive anbefalelse. 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
anbefalelsesskjema 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 våpenet 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.
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Medlemmet kan henvende seg til DSSN styret 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 karantenetid eller krav om aktivitet.
Kontakt skal skje skriftlig ved at det sendes e-post til følgende adresse: erverv@dssn.no

Nærmere om utøvelse av skjønnet om hvorvidt et våpen er egnet eller ei:
Det gjøres oppmerksom på at DSSN har utarbeidet en egen liste hvor det fremkommer hvilke våpen som uten videre
kan anses som egnet til bruk i DSSN sine programmer. Listen er ment som en hjelp til å vurdere hvorvidt et våpen er
egnet eller ei. Vi vil i tillegg presisere at Production klassen har egen liste som er oppdatert på www.ipsc.org
Hvorvidt et våpen er egnet eller ei, vil bero på en helhetsvurdering. Utgangspunktet for skjønnet skal være hvorvidt
våpenet teknisk sett er lovlig benyttet i skyte programmet og om våpenet fremstår som noenlunde konkurransedyktig.
Retningslinjene søker ikke å legge et ubetinget krav til konkurransedyktighet, slik at det også må tillates ervervet våpen
som også ligger godt utenfor det øverste sjikt av konkurransedyktighet. Våpen som fremstår som åpenbart uegnet, må
klubbleder være varsom med å vurdere som egnet.
DSSN oppfordrer spesielt klubbleder til å ta kontakt med styret hvis det ansøkte våpen ligger
vesentlig utenfor normalen av de våpen som er mest brukt i sporten, slik at det ikke gis anbefalelse på feil grunnlag.

DSSN sin kontroll med spørsmål om anbefalelse:
DSSN sitt styre er kontrollorgan for utstedelse av anbefalelser. I dette ligger at DSSN sitt styre, eller det organ eller
krets av personer dette bemyndiger, er tilgjengelig for konsultasjon i spørsmål på området. I tvist om hvorvidt en
anbefalelse skal gis eller ei, eller hvorvidt andre vilkår eller bestemmelser er oppfylt, har DSSN sitt styre øverste
myndighet til å avgjøre spørsmål i saken.
DSSN sin kontroll har til hensikt å ivareta interessene til det enkelte medlem, støtte klubbledere, samt være et kontroll og ekspertorgan på området. DSSN ser for seg at det kan være aktuelt å gå inn hvis man blir oppmerksom på tilfeller
der for eksempel klubbleder og medlem er uenige eller usikre på hvorvidt et ansøkt våpen er egnet eller ei, og avgjøre
spørsmålet med bindende virkning.
Det oppfordres i alle tilfelle til at klubbleder er varsom ved utøvelse av skjønnet og foretar en grundig og reell kontroll i
henhold til hvorvidt det skal gis anbefalelse eller ei. 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 anbefalelse. Hvis
klubbleder utsteder skjema i strid med disse retningslinjer, vil dette kunne medføre eksklusjon fra forbundet.
Klubbleder er fri sitt ansvar, hvis denne har fått godkjennelse fra styret i DSSN i spørsmål som har voldt tvil.
Medlemmet er personlig ansvarlig for de opplysninger denne fremlegger i forbindelse med søknad om anbefalelse. 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.
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