SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE SKYTTE
2.0 Som skytte har du pligt til at kende og efterleve sikkerhedsbestemmelserne.
2.1 Skydning forudsætter:
 at skytten betjener våben og ammunition forsvarligt,
 at skytten er sit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition, samt
 at skytten følger skydebanens retningslinjer for skydning.
2.2 Følgende bestemmelser skal altid overholdes:
2.2.1 Når du tager/modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt. Dette gælder også,
når du får et våben tilbage, eller du igen tager et våben, efter at du har været væk fra det.
2.2.2 Før skydning skal du kontrollere, at:
a. våbnet er funktionsdygtigt,
b. løbene ikke er tilstoppet,
c. ammunitionen er af korrekt type, er ubeskadiget og tilladt jf. instruks for banens brug og banens
generelle retningslinjer.
2.2.3 Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil.
2.2.4 Når våbnet er ladt samt under ladning og afladning, skal du være på skydestandpladsen, og
løbet skal pege i skudretningen.
2.2.5 Efter skydning og inden du forlader skydestandpladsen, skal du kontrollere, at våbenet er
tomt.
2.2.6 Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene for omgivelserne.
2.2.7 På skydebanen bæres våbnet knækket over armen eller med åben lås med mundingen
opad.
2.2.8 Våben skal altid være i kuffert eller foderal, når det transporteres uden for skydebanen
2.2.9 Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og åbent. Du må ikke betjene våbnet
før skydelederen, dommeren eller hjælperen (banekommandøren) giver tilladelse hertil.
2.2.10 Får du under skydning en klikker, skal du vente 30 sekunder, før du må åbne våbnet.
2.2.11 Får du en klikker eller anden defekt ammunition, skal du aflevere ammunitionen til
skydelederen, dommeren eller hjælperen (banekommandøren). Du må ikke efterlade defekt
ammunition på standpladsen eller smide den bort.
2.2.12 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. Du skal være
opmærksom på, at DJ´s forsikring kun gælder, hvis skydningen foregår med jagtrelaterede våben
på en til formålet godkendt skydebane og/eller anlæg, der er godkendt af en flugtskydningsinstruktør eller skydeleder (hagl), som er uddannet eller godkendt af Danmarks Jægerforbund.
2.2.13 Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på
sikkerhedsbestemmelserne.
2.2.14 Enhver der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet eller ser, at et markørflag
bevæges foran maskinhuse mv., skal uopholdeligt foranledige skydningen standset ved at råbe:
“Stands skydningen”.
2.3 Skytter og personer, der opholder sig på, ved eller i umiddelbar nærhed af skydestandpladser,
bør altid bære høreværn og ellers efterleve skydeledens/dommerens eller hjælperens
(banekommandørens) anvisninger.
2.4 Bortvisning/udelukkelse (S):
I alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne kan skydelederen enten
egenhændigt eller på indstilling fra dommeren eller hjælperen (banekommandøren) bortvise
skytten fra skydebanen/skydepladsen.

