Generelle sikkerhedsbestemmelser
for haglgeværer
der anvendes af medlemmer af DSkyU
ved skydning til konkurrence/træning
af skydeprogrammer
på en flugtskydningsbane.

(version , 2 juli2020)

Indledning
Der må under Dansk Skytte Union kun gennemføres træning- og konkurrence skydning med skydevåben
der er godkendt efter danske lov og efter skydeprogrammer/ skydereglementer, der er godkendt af Dansk
Skytte Union.
Det anvendte skydebane/skydeanlæg skal være godkendt af danske myndigheder (politi /miljø) og indrettet
til udøvelse/gennemførelse af de tiltænkte skydeprogrammer.
Det er skydebanens/skydeanlæggets skydeledelse, der overordnet godkender og bestemmer om
nærværende bestemmelse er omfattende nok, hvis ikke, kan skydeledelsen fastsætte og udarbejde yderlige
tillæg til denne bestemmelse for den pågældende skydebane.

Generelt
De skydeprocedurer, anføres i skydeprogrammer, der anvendes under Dansk Skytte Union skal følges så
programmet afvikles korrekt og i henhold til hensigten.
Reglementet for den pågældende skydning skal kendes af skytten før skydning kan påbegyndes.
Nye skytter der skal lære og gennemføre den praktiske gennemførelse af skydeprogrammerne, skal være
under opsyn af en skydeinstruktør /rutineret skytte indtil tilstrækkelig egen rutinering er opnået.

Sikkerhed.
Sikkerhed er et afgørende element ved anvendelse at et skydevåben. Skytter og ledere pålægges således at
tilsikre at skydevåben og ammunition -når det sker i Dansk Skytte Union regi-, håndteres med maksimal
omhu til enhver tid. (ved undladelse – risiko for mulig diskvalifikation/bortvisning.)
Således bestemmes for Dansk Skytte Union:
1. Konventionelle dobbeltløbede haglgeværer skal bæres tomme med låsen synligt åben (geværet
knækket). Et lukket haglgevær betragtes altid som et ladt våben. Et lukket våben må kun pege imod
et legitimt mål.
2. Halvautomatiske haglgeværer skal bæres med låsebolten/bundstykket synligt åben, og indsat et
sikkerhedsflag (kan være en hvid klud), og mundingen skal altid pege i sikker retning, op i luften
eller ned mod jorden;
3. Haglgeværer, der ikke er i brug, skal placeres i en -geværholder, -aflåst geværkuffert, -våbenboks
eller andet sikkert sted hvor uvedkommende ikke kan få adgang til geværet.
Et gevær må aldrig efterlades uovervåget men skal til enhver tid være overvåget - enten af skytten
selv, -ved opbevaringsmetode eller af eller anden officiel/udpeget pålidelig person.
Enhver person der ser et uovervåget/efterladt haglgevær har pligt til at skride ind - ved enten at
gøre skytten opmærksom herpå, eller inddrage geværet og aflevere det til skydebanens
skydeleder/administration.
4. Alle haglgeværer skal altid være afladt, undtagen på standpladsen (flisen) og først derefter må det
lades.
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5. Patroner må ikke lades i haglgeværet, indtil skytten står på standpladsen (flisen), og peger imod
skydeområdet og skydeleder/banekommandør har givet tilladelse. (Der kan være undtagelser
herfor - se det aktuelle punkt i det anvendte skydeprograms reglement. (TRAP, SKEET, Sporting,
jagt osv.)
6. Tillades skytten af skydebane/anlæggets skydeledelse, at gennemføre en skydning ”alene”
(minimum 18 år og erfaren) er skytten selv ansvarlig for skydningens gennemførelse og således sin
egen skydeleder under strafansvar for at procedure i denne bestemmelse samt skyde
reglementerne for det pågældende skydeprogram og disciplin overholdes.
(at skyde ”alene” betyder i denne henseende - at der ikke på det pågældende skydebaneafsnit er
udpeget en fast/midlertidig skydeleder/banekommandør, der på skyttens vegne har ansvaret for
skydnings gennemførelse.
Obs! Der kan godt være flere skytter (squads) på baneafsnittet som står i venteposition til at skyde
ved samme standplads, flise (Skeet/Jagt) eller fliser, Trap/Compak Sporting, men ikke har
skydeleder eller banekommandør beføjelser/opgaver, udover pligt til at skride ind ved tegn/tilløb på
overtrædelse af sikkerheden. Procedure for hvordan disse skytter (squads) skifter på fliserne
fremgår af de enkelte skydereglementer for den enkelte skydning.
Det er en forudsætning at der kun skyder 1 skytte ad gangen på baneafsnittet. Ellers skal være
udpeget en skydeleder/banekommandør der overvåger alle de skydende personer.
Har skytteforeningen udpeget en fast/midlertidig skydeleder/ banekommandør til det pågældende
baneafsnit, har denne altid ansvaret for gennemførelse og afvikling af skydningerne. Dennes
instrukser skal efterleves, uanset en skytte ønsker at skyde alene, eller der er akustisk udkald hvor
skytten selv kalder duen.
7. For skydebaner, der er indrettet med akustisk udkald af due betragtes skytten altid som at
pågældende skytte skyder alene.
8. På skydebane/baneafsnit, hvor der er manuelt udkald er det den person der sender/ trykker duen
ud, der er skydeleder/banekommandør.
9. Skyder en skytte ”alene” må haglgeværet først lades når skytten har sikret sig, at målområdet er frit
i hele banes sikkerhedsområde (venstre/højre begrænsning samt i skudretning).
10. Hvis skydningen bliver afbrudt/forstyrret/stoppet skal skytten åbne geværet og tage eventuelle
patroner ud (geværet aflades).
11. En ”STOP” kommando skal altid efterleves/ efterkommes uden tøven. (undladelses heraf skal
medføre diskvalifikation/ bortvisning af skytten).
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12. Ingen skytte kan/må forlade standpladsen/ (flisen), før haglgeværet er afladt /åben og tom for
patroner (evt. magasin aftaget).
13. Håndtering af lukkede haglgeværer er forbudt, når skydebanens driftspersonale eller andre
personer tilsigtet eller utilsigtet er foran skydelinien (flisen) eller i /skydeområdet.
14. Efter det sidste skud, og før skytten forlader skydebaneafsnittet/ skydeområdet eller placere
geværet i en -geværholder, -våbenkuffert, -våbenboks osv., skal skytten ved selvsyn konstatere, og
skydeleder/banekommandør skal kontrollere, at der ikke er nogen patroner eller tomme patroner i
haglgeværets kammer og / eller magasiner;
15. Urutinerede /uerfarne skytter og skytter under 18 år må ikke skyde alene, men skal altid overvåges
af en skydeleder/banekommandør /skydeinstruktør med skydeleder beføjelser eller erfaren skytte
og godt kendskab til de anvendte skydeprogrammer.
16. Det er den pågældende skydebanes skydeledelse, der afgør om en skytte findes tilstrækkelig
rutineret/erfaren nok til selv at forestå sin egen skydning.
17. Sigte- eller skydning imod en anden skyttes målområdet eller bevidst sigte eller skyde imod levende
fugle eller andre dyr er forbudt.

Sigteøvelser
1. Sigteøvelser/tørtæning med haglgeværer er kun tilladt på en af skydebanens/anlæggets udpegede
skydestation, eller et hertil særligt indrettet tørtrænings område, og kun med indhentet tilladelse
fra banens skydeledelse/ skydeleder/banekommandør eller den person der har ansvaret for
området.
Det er således forbudt at lave sigteøvelser i andre områder uden særlige tilladelse fra den
ansvarlige skydeleder.
2. Der må ikke være patroner - ej heller klik patroner - i haglgeværet under sigteøvelser/tørtræning.
3. Et sådant dertil indrettet trænings/tørtrænings område på skydebanen bør være tydeligt defineret
og afmærket, evt. med en kort instruks til skytten.

Således besluttet
Dansk Skytte Union
juli2020
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