
Western skydning i Danmark 

 

Historie 

Så vidt jeg er orienteret startede western skydning på et initiativ fra Paul Due, under Sortkrudts forbundet, i 

Ribe Stifts Sortkrudtsskytter, som skyder på banerne ved Mådevej i Esbjerg. Uden at vide det med 

sikkerhed, tror jeg vi er omkring 2005. 

 

( Cowboy Match i Sejs, maj 2009 ) 

I starten var der sjældent matches, og tingene var ikke særligt formelle, og Paul Due skrev et foreløbigt 

regelsæt. 

Man kæmpede i lang tid med kaliber begrænsninger på maks. 38, og man hører stadig om at det er 

nemmere at skrive at en storkalibret revolver skal bruges til Smith & Wesson sortkrudts klassen, end til 

Western skydning af hensyn til en hurtigere godkendelse. 

I noget tid har der været diskuteret om man kan bruge sortkrudts erstatning til Western skydning, og det 

kan man godt. På den måde slipper man også uden om at have en sortkrudts opbevarings tilladelse, som er 

stadig bliver sværere at få. 

Nyere tid 

Initiativtagerne i Esbjerg er begyndt at gå lidt kolde, og det seje træk er overtaget af Vestegnens Sortkrudts 

skytter i København, som skyder på de store skydebaner på Amager Skyttecenter. De har lavet en aftale 

med Single Action Shooters Society (SASS) i USA, som er en verdens omspændende paraply organisation for 

Western skydning, som også på en eller anden måde er associeret med MLRA, der håndterer de gamle 



sortkrudts klasser. 

 

( Sharps Pedersoli, 45/90) 

Dog har Vestegnen ikke adgang til langdistance baner, så Esbjerg har nogle år kørt en årlig Buffalo skydning 

med 100, 200 og 300 m. skydning, som ikke er på tid, og en Running Buffalo skydning på 100, 75, 50 og 25 

m, som er på tid. Den første skydes typisk med store kalibre som 45/70, 45/90, 45/120 og 50/90 – og en 

enkelt 90/140 , hvorimod den sidste skydes med en lever action efter eget valg. Men det kan fint være 

revolver kalibre, hvis man har testet hvordan den skyder på 100 m. I Sejs Svejbæk har vi de sidste år afholdt 

en årlig match, men måtte aflyse i år på grund af for få tilmeldinger. Normalt kan vi godt trække omkring 20 

deltagere, og vi afholder matchen blot vi får 10 tilmeldinger udefra.  

 

 

( Winchester 1876, 45/60, Winchester 1866, 44/40, Peacemaker 44/40 ) 

Våben til matcher 

I starten skød man primært med een patronladet revolver med 6 skuds tromle, en bøjlespænder riffel med 

magasin og en shotgun med udvendige haner. I dag kan man stadig nøjes med en revolver, men de fleste 

bruger 2. Man skyder i hver sin klasse, om man har en eller to revolvere. I Jylland har vi indtil videre holdt 

fast i en revolver, for at få folk til at deltage. 

I en periode var der en del der brugte pump shotguns og enkelte lever action shotguns, men de skal også 

skyde i deres egen klasse nu, så dem ser vi ikke meget mere. 



Det der typisk anvendes i dag er: 2 revolvere, enten i dobbelthylster eller crossdraw hylster, en lever action 

riffel og en dobbelt løbet shotgun med indvendige haner. Revolvere må aldrig lades med mere end 5 skud, 

og hanen skal hvile på det tomme kammer. Shotgun må ikke have en decideret ejector, idet en del af 

færdigheden er at genlade uden at få hjælp af en ejector. 

 

 

( Gammel Belgisk hanebøsse, kortet ned til 56 cm ) 

 

Det var oprindeligt kun originale sortkrudts revolver kalibre fra før 1899 der var godkendte til cowboy 

skydning, og det er stadig det sikreste at holde sig til dem. Efter de nye SASS regler må man også bruge .357 

Mag og sågar .44 Mag hylstre, men jeg er ikke sikker på at det helt holder her i Danmark, hvor .44 Mag jo 

slet ikke er godkendt til revolvere og pistol. 

Der er initiativer i gang for at skyde Western skydning med røgsvag krudt, men der ser ikke ud til at være så 

stor opbakning for det, idet man så også her kommer til at skyde i sin egen klasse. Det er en fordel at skyde 

så få klasser som muligt, fordi vi i forvejen ikke er så mange Western skytter. Man har også overvejet at 

undlade en speciel klasse for kvinder, fordi der ofte kun er 1 eller 2 med til konkurrencerne. 

Man kan vælge at oprette klasser med forlader våben, men det er meget upraktisk i Western skydning 

sammenhæng, da man så ikke kan lave stages med genladning, og det tager i det hele taget for lang tid at 

lave den type konkurrencer for forladere.  



 

( Uberti 1866 Yellow Boy, 44/40 ) 

Matches 

Ved enhver match findes der er ladebord og et afladebord, og et antal skydeledere som holder øje med 

hvad der foregår. Der bliver checket at man udelukkende lader med det antal patroner som der er 

instrueret, at man bærer ekstra patroner reglementeret, og at alle våben er tomme, inden man forlader 

aflade bordet. 

Desuden bæres rifler og shotguns altid med løbet opad. Der er indført sanktioner for forkert våben- 

håndtering, og der kan uddeles straf tid, stage diskvalificering og match diskvalificering i værste fald.  

SASS opfordrer til at western skydning skal være en Friendly Sport, og at man derfor taler pænt til 

hinanden, både under og udenfor konkurrencen 

Sikkerheds reglerne er strammet kraftig op efter de nye regler, og nu er det ikke mere tilladt at tage 

revolvere op af hylstret til almindelig fremvisning, undtagen ved det officielle lade bord. 

 

Matcher bygges op af et antal main stages – ofte 3 – 6, og gerne et par side events. Mainstages udgør 

matchens konkurrence, og side events kan man deltage i, eller undlade det, og vinde hver for sig. En main 

stage omfatter altid brug af alle 3 våben typer, i en sammenhæng som ikke oplyses på forhånd – det er en 

del af spændingen. Oftest starter man med den ene revolver, hylstrer den, skyder med den anden revolver, 

hylstrer den, skyder med shotgun, genlader shotgun og skyder igen, tømmer shotgun, og skyder til sidst for 

eksempel 10 skud med leveraction. Somme tider kan der forekomme genladning på enten revolver eller 

riffel, eller både- og. Side events kan være alle mulige kreative tiltag, som skydning på duel skiver på kort 

tid, skydning efter en fake Silver Dollar, Last Man Standing, eller fast draw på en bom med vandfyldte 

balloner. 

Stagen startes af en skydeleder med et stop ur, som også tæller skud. Vinderen af stagen er den der har 

den korteste tid, når strafpoint for forbiere og forkert udført gennemskydning og minor security brister er 

lagt til. Arrangørerne af matchen bestemmer hvor mange strafpoint og eventuelle bonus point der kan 

gives på den givne stage. Straf point for forkert gennemskydning af stagen ligger oftest fast, og det gør 

straffen for minor security brister også. 

Påklædning 

Man opfordres til at påklæde sig enten tidstypisk cowboy eller ´Hollywood´ cowboy tøj. Det første er mest 

anvendt i Danmark, og man frabeder sig decideret sport caps, korte bukser, kondi sko og andet sportstøj. 

 

Arthur Gaba, 15.06.2012 


