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1. Almindelige bestemmelser
Nærværende sikkerhedsbestemmelser er gældende for al skydning under
Dansk Handicap Idræts-Forbund.
Målet med bestemmelserne er at sikre, at der ved skydning ikke opstår
fare, hverken for skytten selv eller for andre i dennes omgivelser.
De i pkt. 2 anførte “Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte” skal
kendes og efterleves af alle skytter. Øvrige bestemmelser skal kendes og
efterleves af alle i den udstrækning opgaver som foreningsleder,
skydeleder, banekommandør, standpladshjælper og lign. gør det påkrævet.
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2. Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte
Bestemmelserne i dette punkt skal enhver skytte kende og efterleve.
Nye skytter skal på et tidligt tidspunkt gives kendskab til sikkerhedsbestemmelserne og alle grundlæggende kurser skal indeholde
orienteringslektion om emnet.
De sikkerhedsmæssige bestemmelser forudsætter:
• at skytten betjener våben og ammunition på forsvarlig måde,
• at skytten er sit ansvar bevidst i omgangen med våben og ammunition,
samt
• at skytten kun skyder på skydebaner, der er godkendt af
myndighederne.
Følgende bestemmelser skal altid overholdes:
Det er skyttens ansvar, at han/hun eller dennes hjælper før skydning
kontrollerer:
• at våbnet er funktionsdygtigt,
• at løbet er rent og uden hindring for projektilet,
• at ammunitionen er af korrekt type og er ubeskadiget og ren.
Der må først lades og skydes, når der gives tilladelse dertil.
Våben må kun lades/aflades på standpladsen og piben skal pege mod
skiverne.
Såfremt et ladt våben lægges på standpladsen, skal bundstykke/lås åbnes
og anbringes i bageste stilling.
Inden standpladsen forlades, skal en banekommandør eller hjælper
kontrollere, at våbnet - og evt. magasiner - er tømt for patroner.
Uanset hvor og hvornår en person modtager et våben, skal det
kontrolleres, at våbnet ikke er ladt samt at løbet er rent og uden hindring
for projektilet.
Sigt aldrig mod andre. Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene for
omgivelserne. Dette gælder også luftvåben.
For at vise andre personer, at et våben - der transporteres uden kuffert
eller lign. - et afladt, skal bundstykke/lås være i bageste stilling eller taget
ud. På revolvere skal tromlen være slået ud.
Er der personer i fareområdet - d.v.s. foran skydelinien - skal alle våben
være afladt og skytten må ikke røre våbnet før der gives tilladelse hertil.
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Defekt ammunition afleveres til skydeledelsen.
Skytten skal ubetinget adlyde den ansvarlige leders anvisninger og ordrer.
Er skytten alene på skydebanen, er skytten selv ansvarlig for skydningens
korrekte gennemførelse efter disse sikkerhedsbestemmelser og instruksen
for den pågældende skydebane.
Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til
brud på sikkerhedsbestemmelserne.
Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne skal straks påtales.
I alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne kan
skydelederen og/eller
banekommandøren bortvise skytten fra
skydebanen. I særlige alvorlige tilfælde kan overtrædelsen endvidere
medføre, at foreningsledelsen udelukker skytten af foreningen.
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3. Bestemmelser for opbevaring af våben og ammunition
3.1. Generelt
Våben og ammunition skal altid, når de pågældende genstande ikke er i
brug, opbevares forsvarligt og på steder, der er utilgængelige for
uvedkommende.

3.2. Opbevaring i foreningsdepot
Når våben og ammunition opbevares i et foreningsdepot, skal flg.
iagttages:
• Opbevaring af flere end 25 våben eller flere end 10 pistoler skal finde
sted i et støbt boksrum med ståldør eller i sikkerhedsskabe, der er
godkendt til mindst SKAFOR rød klasse. Der skal installeres
automatisk indbrudsalarmanlæg, hvorfra alarm skal indgå til
døgnbemandet vagtcentral.
• Opbevaring af et færre antal våben end ovenfor nævnt, skal som
minimum finde sted i sikkerhedsskabe, der er godkendt til mindst
SKAFOR blå klasse eller et sikkerhedsniveau, der svarer dertil. Ved
denne form for opbevaring gælder, at bundstykke/lås skal være
udtaget af våbnet og opbevaret for sig i et andet sikkerhedsskab af
mindst samme sikkerhedsniveau som våbnet.
• Ammunition skal altid opbevares i aflåst gemme. Anvendes støbt
boksrum, kan dette anvendes, men det tilrådes, at der anvendes
selvstændigt aflåst skab i boksrummet.

3.3. Privat opbevaring
Privat opbevaring af våben, våbendele og ammunition skal ske i
våbenskab godkendt til min. SKAFOR blå klasse. Ammunition, våbenlås
eller andre vitale våbendele kan opbevares for sig i aflåst gemme eller i
våbenskabet sammen med våbnet. Våbenskabe med en vægt under 1000
kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende. En skytte
må max opbevare 5.000 stk. kortdistanceammunition. Der er ikke
begrænsning på antal lufthagl.

3.4. Luftvåben
Reglerne er sådan, at det ovenfor nævnte ikke gælder luftvåben, men det
tilrådes alligevel, at luftvåben - samt ammunition hertil - opbevares lige så
sikkert, som andre våben.
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4. Bestemmelser for transport af våben og ammunition
Transport af våben, der er omfattet af våbenloven, må kun foretages af
personer med våbentilladelse eller transporttilladelse.
For at man må transportere foreningsvåben til en skydekonkurrence, skal
der være udstedt en transporttilladelse. En sådan transporttilladelse
udstedes af et medlem af foreningens bestyrelse. Den person, der får
udstedt transporttilladelse, skal forinden være godkendt af det stedlige
politi eller have våbentilladelse eller -påtegning.
Når der transporteres skydevåben og ammunition, gælder det i alle
tilfælde om at skabe så lidt opmærksomhed som muligt. Våben skal altid
transporteres i kuffert, foderal, taske eller lignende og må ikke
transporteres i side- eller skulderhylster på kroppen. Når våben
transporteres i en bils bagagerum, kan det tillades, at våbnet ikke er i
kuffert, foderal, taske eller lignende. Våben og ammunition må ikke
efterlades i biler henstillet på offentligt tilgængelige steder.
På skydebanen skal våben transporteres, så andre personer kan se, at
våbnet ikke er ladt. Dette kan vises ved at have bundstykke/lås i bageste
stilling og ved, at tromlen på revolvere er slået ud.
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5. Bestemmelser for skydeledelsen
5.1. Almindelige bestemmelser
Alle, der udpeges til at medvirke ved en skydnings tilrettelæggelse og
gennemførelse, skal - hvad enten det drejer sig om konkurrence eller
daglig træning - først og fremmest hindre, at der sker ulykker.
Som medlem af skydeledelsen, skal man altid optræde roligt, sikkert og
myndigt og man skal nøje kende sikkerhedsbestemmelserne således at
man straks kan gribe ind, såfremt det opdages at nogen overtræder de
givne bestemmelser.
Det er foreningsledelsens (formandens) eller ved større stævner
stævneledelsens ansvar, at der udpeges den for skydningen ansvarlige
skydeleder.

5.2. Bestemmelser for skydelederen
Der må aldrig herske tvivl om, hvem der er skydeleder.
En skydeleder skal være rutineret skytte og mindst 18 år.
Skydelederen har ansvaret for sikkerheden og er ansvarlig for at træffe
nødvendige beslutninger.
Skydelederen forestår skydningens gennemførelse på én eller flere baner.
Fra skydningens begyndelse til dens afslutning skal skydelederen opholde
sig på banerne. F.eks. på én af banerne, på vej fra én bane til en anden
eller i opholdslokale i tilslutning til banerne.
Skydelederen må ikke samtidig deltage som skytte.
En skydeleder kan tillige være banekommandør. I så fald overtages også
banekommandørens pligter.
I forbindelse med forberedelser forud for en skydning skal skydelederen:
• sikre sig, hvilke bestemmelser, der er foreskrevet for pågældende
skydebane, jf. “Instruks for banens brug”, som skal være ophængt på
banen,
• udpege og instruere evt. banekommandører og standpladshjælpere,
• inden skydning påbegyndes kontrollere, at baner, skiveopstillinger,
kuglefang og afspærringsforanstaltninger er i forsvarlig stand,
herunder at hullet i skivevæggen på indendørs skydebaner ikke
overstiger en diameter på 5 cm.
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Herudover gælder flg. bestemmelser:
• Når en skytte skyder alene på en skydebane, er skytten selv ansvarlig
for skydningens korrekte gennemførelse. Skytten skal i disse tilfælde
være rutineret og mindst 18 år.
• Når 2 eller flere skytter skyder samtidig på samme bane, skal der
udpeges en skydeleder, som har samme pligter, som ovenfor nævnt.
Det er skydelederens ansvar at skytter med særlige handicaps (spastisitet
eller lignende) er under særlig overvågning under skydningen, evt. ved at
udpege 1 standpladshjælper pr. skytte.

5.3. Bestemmelser for banekommandøren
Ved skydning på flere baner på samme tid udpeger skydelederen én eller
flere banekommandører.
Banekommandøren forestår skydningen på en enkelt bane og skal være
mindst 18 år.
Såfremt der på banen er urutinerede skytter eller skytter under 16 år, skal
banekommandøren fysisk opholde sig på banen under skydningen og
herunder:
• sørge for ro og orden under skydningen,
• påse, at ladning og afladning foregår på skydelinien,
• ved kontrol sikre sig, at skytterne har afladt deres våben inden
standpladsen forlades.
Banekommandøren må i disse tilfælde ikke selv deltage som skytte og
skal placere sig således, at alle standpladser kan overvåges. Kan
banekommandøren ikke overvåge sikkerheden på alle benyttede
standpladser, udpeges én eller flere standpladshjælpere.

5.4. Bestemmelser for standpladshjælperen
Standpladshjælperen skal placere sig, så de standpladser han/hun er
tildelt, kan overvåges,
Standpladshjælperen kan f. eks. tildeles flg. opgaver:
• overvågning af, at skytterne følger givne ordrer og anvisninger,
• overvåger, at skytten aflader sit våben straks efter endt skydning,
• på banekommandørens ordre kontrollere, at skyttens våben og evt.
magasiner er tømt for patroner inden standpladsen forlades.
En standpladshjælper skal være mindst 15 år og kan ikke samtidig selv
deltage som skytte.
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6. Bestemmelser for forenings-/klubledelsen
6.1. Almindelige bestemmelser
I sikkerhedsmæssige spørgsmål har foreningens/klubbens ledelse - d.v.s.
bestyrelsen - det juridiske ansvar.
Bestyrelsen tegnes af formanden.

6.2. Foreningsledelsens ansvar
Det er foreningsledelsens/bestyrelsens ansvar:
• at der til enhver tid er udpeget det fornødne antal personer, som har
ansvaret for ledelsen af skydningerne,
• at trænings- og konkurrenceskydninger gennemføres på
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde,
• at de af foreningen ejede våben er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand,
samt at de opbevares, vedligeholdes og benyttes i overensstemmelse
med bestemmelserne i dette kompendium,
• at private våben, som opbevares i foreningens faciliteter, til enhver tid
er opbevaret korrekt, når disse ikke er i ejerens varetægt,
• at personer, der er udpeget til at transportere foreningens våben, er
udstyret med gyldig transporttilladelse,
• at foreningens skydeanlæg er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand,
samt at der ved nedslidning foretages nødvendige reparationer,
• at “Instruks for banens brug” er ophængt synligt på skydebanen og er
gyldig, samt
• at de i pkt. 2 nævnte “Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte”
er kendt af alle skytter.
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7. Bestemmelser for skydebaneanlæg
7.1. Besigtigelse og godkendelse
Jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om anlæggelse af skydebaner, skal
politiet godkende såvel udendørs som indendørs skydebaner forinden
disse benyttes.
Ovennævnte bestemmelse gælder ikke for baner, der udelukkende
benyttes til skydning med luftvåben.
Anmodning om godkendelse skal ske til det stedlige politi.
Politiet udfærdiger “Instruks for banens brug”, som nævner, hvad den
pågældende bane er godkendt til, samt hvilke sikkerheds- og
afspærringsforanstaltninger, der skal foretages før skydning må
igangsættes.
Instruksen skal være ophængt på et synligt sted på skydebanen.
Enhver skydeleder skal forinden igangsætning af skydning sikre sig, at
banen er godkendt, herunder godkendt til den type våben og ammunition,
der ønskes benyttet. Er banen ikke det, må den ikke benyttes.

7.2. Årlig godkendelse
Enhver godkendt skydebane skal mindst én gang årligt besigtiges af
politiet, der undersøger om banen stadig opfylder de stillede
sikkerhedsmæssige krav.
Det er foreningsledelsen ansvar, at det stedlige politi anmodes om den
årlige godkendelse.
Ved den årlige godkendelse udsteder politiet en ny instruks eller påtegner
den hidtil gældende.
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7.3. Vedligeholdelse
Det
er
foreningsledelsens
ansvar,
at
foreningens/klubbens
skydebaneanlæg vedligeholdes, så det/de til enhver tid opfylder gældende
sikkerhedsbestemmelser.
På alle baner er det vigtigt at holde sig for øje, at uvedkommende effekter
- opstillet foran skydelinien - eller sten og bevoksning på udendørs baner,
kan frembringe rikochetter og projektilers afvigelse fra skudbanen.
Sådanne effekter skal være fjernet før skydning påbegyndes.
På udendørs skydebaner kan der ved intensiv skydning dannes blykager i
kuglefanget. Disse skal fjernes.
På indendørs skydebaner er det vigtigt ofte at foretage støvsugning af
krudtpartikler på og foran skydelinien.
På indendørs skydebaner skal pladen bag skiven udskiftes/repareres, når
indskudshullet er mere end 5 cm i diameter.
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8. Sikkerhedsmæssige bestemmelser for benyttelse
midlertidige anlæg til skydning med luftvåben.

af

8.1. Formål
Det er formålet med disse bestemmelser at hindre skytter, ledere og andre
personer, der opholder sig i skydeområdet i at blive skadet ved træfning af
hagl eller ved rikochettering af hagl fra luftvåbene.
Det er endvidere formålet med bestemmelserne at undgå at materiel,
faciliteter og inventar beskadiges ved træfning som følge af skydningen.

8.2. Skydelokalets indretning
8.2.1. Afspærringsforanstaltninger
Det lokale, hvori banen indrettes, skal i sikkerhedsmæssig henseende være
således opbygget, at hagl ikke kan undvige fra banen.
I den del af lokalet, der ligger foran standpladslinien skal døre og andre
adgangsveje være aflåst, så uvedkommende ikke uforvarende kan bevæge
sig ind i lokalet.
Der skal omkring banen være etableret sådanne afspærringer (tovværk,
træplader eller lign.,) at ingen uforvarende kan bevæge sig ind foran
skydelinien.

8.2.2. Standpladsen
Skydelinien, der regnes som det fast etablerede standpladsbords bagkant,
skal for alle skydestandpladser være på samme linie.
Standpladsen skal som min. være 1,25 m bred og af hensyn til deltagere i
kørestol, til hjælpere, skiveskiftere og dommere ikke være mindre end 3,0
m i dybden.
Standpladsafsnittet skal være således opbygget (- og afspærret,) at skytten
ikke generes af tilskuere eller af andre personer, så skyttens præstationsmuligheder forringes.
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8.2.3. Kuglefanget
Den væg, der danner bagvæg for skiven (10 m foran skydelinien) kaldes
”skivevæggen.” Denne væg skal være konstrueret at et materiale, der
enten er så hårdt, at haglet knuses/deformeres (metal, hård masonit eller
tilsvarende) eller så blødt, at haglet opfanges af materialet (blød masonit,
gibsonit, skumplast eller tilsvarende.)
Vægge af ”fjedrende” materiale (spånplader eller lign.,) som kan give
tilbagekast af hagl, skal undgås.
Bagvæggen danner ”kuglefang” for de hagl, der rammer skiven såvel som
de hagl, som afgives i den hensigt at ramme skiven, men som går ved
siden af. Bagvæggen skal (som min.) have en dimension som vist på figur
1 og være opstillet vinkelret på skudlinien. Det er en forudsætning, at
skiven er fastgjort i midten af pladen.

>

min. 1 m.

<

8.3. Tilskuere, presse m.v.
Der bør gives tilskuere og presse så gode forhold som muligt.
De områder, der planlægges anvendt til formålet, skal afspærres og
afskiltes, så det tydeligt fremgår, hvor opholdet må finde sted.
Ingen må bevæge sig ind på standpladsområdet uden aftale med
skydelederen.
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