Sikkerhedsbestemmelser
for skyttens omgang med
skydevåben og ammunition
DGI - SKYDNING

Skydning forudsætter:
- at skytten betjener våben og ammunition forsvarligt,
- at skytten er sit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition, samt
- at skytten kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne.
Herudover skal følgende bestemmelser altid overholdes:
a. Når du tager/modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt. Dette gælder også, når du får et
våben tilbage eller igen tager et våben, efter at du har været væk fra det.
b. Før skydning skal du kontrollere, at:
- våbnet er funktionsdygtigt,
- løbet er rent og uden hindring for projektilet,
- ammunitionen er af korrekt type, er ubeskadiget og ren samt godkendt jf. banens instruks.
c. Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil.
d. Når du lader, når våbnet er ladt, og når du aflader, skal du være på skydestandpladsen, og piben skal pege mod skiverne.
e. Hvis du lægger dit våben fra dig på standpladsen, ved f.eks. skiveskift eller anden aktivitet, skal du forinden aflade våbnet
og åbne bundstykket/låsen og anbringe det i bageste stilling. Tromlen på revolvere skal være slået ud.
f.

Forlades standpladsen midlertidigt, og våbnet forbliver på standpladsen, skal sikkerhedspløkken være isat våbnet.

g. Efter skydning, og inden du forlader standpladsen, skal du og banekommandøren kontrollere, at der er isat sikkerhedspløk
og magasin samt tromle er tom og magasinet er udtaget.
h. Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene for omgivelserne. Dette gælder også for luftvåben.
i.

På skydebanen bæres våbnet med mundingen opad, hvis det ikke er i kuffert eller foderal. Man skal kunne se, at våbnet er
tomt, ved at våbnet er isat sikkerhedspløk.

j.

Våben skal altid være i kuffert eller foderal, når det transporteres uden for skydebanen og med isat sikkerhedspløk. På
luftvåben, er det tilladt at udtage sikkerhedspløk af tekniske årsager på enkelte våben, ved transport i kuffert eller foderal.

k. Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og isat sikkerhedspløk. Du må ikke røre våbnet, før
banekommandøren giver tilladelse hertil.
l.

Får du en klikker eller anden defekt ammunition, skal du aflevere ammunitionen til skydelederen, banekommandøren eller
stationschefen. Du må ikke efterlade defekt ammunition på standpladsen eller smide det bort.

m. Du skal ubetinget adlyde den ansvarlige leders anvisninger og ordrer. Er du alene på skydebanen, er du selv ansvarlig for
skydningens korrekte gennemførelse efter disse sikkerhedsbestemmelser og instruksen for den pågældende skydebane.
n. Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.

Overtrædelse af en eller flere foranstående sikkerhedsbestemmelser skal straks påtales og kan medføre bortvisning
fra skydebanen. I alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne, kan skydelederen, stævneledelsen
enten egenhændigt eller på indstilling fra banekommandøren, stationschefen eller stævneledelsen bortvise skytten
fra skydebanen/skydeterrænet. I særlige alvorlige tilfælde kan overtrædelsen endvidere medføre skyttens
udelukkelse af foreningen.
Disse bestemmelser er gældende for al skydning under DGI skydning og Dansk Skytte Union.
Husk – skytter og personer der opholder sig på, ved og umiddelbar nærhed af skydestandpladser skal altid bære høreværn og
ellers efter skydeleders/banekommandørs anvisning. Pistolskytter bør bære sikkerhedsbriller ved skydning på pistol.
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o. Enhver, der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet, eller ser, at et markørflag bevæges foran skiverne eller
over en markørdækning, skal uopholdeligt foranledige skydningen standset ved at råbe: “Stands skydningen”.

