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- Transport af våben
- Opbevaring af våben i hjemmet

Sikkerheds-
bestemmelser for den
enkelte skytte



Følgende bestemmelser skal

altid overholdes

201. Husk: Som skytte har du pligt til

at kende og efterleve sikkerheds-

bestemmelserne.

202. Skydning forudsætter (S):

- at skytten betjener våben, ammuni-

tion og drivmidler forsvarligt,

- at skytten er sit ansvar bevidst i

omgang med våben, ammunition og

drivmidler,

- at skytten er ædruelig/upåvirket og

fremstår modtagelig for fornuft, samt

- at skytten kun skyder på skyde-

baner, der er godkendt af myndig-

hederne.

203. Følgende bestemmelser skal

altid overholdes (L):

a. Er du ny skytte og skal prøve at

skyde med registreringspligtige våben

via våbenloven, enten på trænings-

aftner, stævner eller ved åbenthus/Pr

arrangementer og events, kan du prøve

at skyde max 5 gange i en periode på 12

mdr., og kun under opsyn af instruktør/

træner i hele forløbet. Du skal fremvise

billed ID eller sundhedskort i kombi-

nation med et andet ID kort. For per-

soner over 15 år, kræves herefter fuld-

gyldigt medlemskab og ansøgning om

vandelsgodkendelse via SKV.

Ved 6. skydning skal der fremvises

vandelsgodkendelse eller dokumenteret

ansøgning ved politiet. Du kan i prøve-

og ansøgningsperioden skyde med regi-

streringspligtige våben til og med 9 mm

(. 38/. 357). Foreningen skal registrere,

navn, adresse og fødselsdato på dig

som ny skytte samt registrere dato for

skydningen og oplysningerne opbe-

vares i mindst 12 mdr. fra den pågæld-

ende dato. Bemærk, at krav om vandels-

godkendelse ikke gælder for flugtskytte-

foreninger, historiske skydeselskaber,

soldaterforeninger og andre ligende

foreninger, hvis aktiviteter ikke omfatter

skydning med særligt farlige våben mv

og skytter der udelukkende kun skyder

med luftvåben.

Hvad skal du som skytte overholde?

I denne folder er nævnt de sikkerhedsbestemmelser,
som skytten skal overholde ved skydninger i DGI,
Dansk Skytte Union og Firmaidrætten. Skytten skal
altid være opmærksom på disse regler, og altid
behandle både våben og ammunition med respekt,
for ikke at skabe unødig fare for egen og andres
sikkerhed.
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b. Ved overladelse af registreringsplig-

tige våben i skytteforeningen skal du

som skytte være bevidst om, hvem over-

ladelsen foretages til/fra, og at vedkom-

mende er godkendt af politiet til overlad-

elsen. Hvis våben opbevares i våbenop-

bevaring (boks/skab mv.), skal du være

SKV godkendt til adgangen.

c. Overlades der privatejede registre-

ringspligtige våben, skal medlemmet der

overdrager sikre at modtager er van-

delsgodkendt. Der skal ikke logges eller

registreres, kun hvis det er foreningen

som foretager overladelsen.

d. Ved overladelse af registreringsplig-

tige våben til dig som vandelsgodkendt

skytte, skal du medbringe ID og en gyl-

dig vandelsgodkendelse, som forenin-

gen på forlangende kan bede fremvist.

Udøvers ID afleveres i foreningen som

”pant”, for udlånet af det registrerings-

pligtige våben. Der kan overlades flere

våben, men kun under opsyn af forenin-

gen eller medlemmet som våbnene er

registreret til.

e. Er det en gruppe af medlemmer der

låner flere våben eller deles om flere

våben – anføres dette på en liste, med-

lemmerne noteres og disse afleverer ID,

under udlånet. Under overladelsen skal

det være noteret hvilke våben gruppen

har fået overladt. Når alle våben er

afleveret tilbage, skal der ikke gemmes

oplysninger om overladelsen.

f. Foreningen kan i særlige tilfælde for-

lange forevisning af ren straffeattest fra

såvel medlemmer, som ikke medlemmer

der ønsker at skyde.

g. 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.

h. 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.

i. Du må først lade og skyde, når du har

fået tilladelse hertil.

j. Når du lader, og når våbnet er ladt,

skal munding pege mod skiverne.

k. Hvis du lægger dit våben fra dig på

standpladsen, ved f.eks. skiveskift eller

anden aktivitet, skal du forinden aflade

våbnet, åbne bundstykket/låsen og an-

bringe det i bageste stilling, udtage ma-

gasin samt evt. aktivere sikringen. Trom-

len på revolvere skal være slået ud.

(Hvis modellen tillader det).

l. Forlades standpladsen midlertidigt,

og våbnet forbliver på standpladsen,

skal sikkerhedspløkken være isat

våbnet.

m. Efter skydning, og inden du forlader

skydestandpladsen, skal du og bane-

kommandøren kontrollere, at der er

isat sikkerhedspløk og magasin samt

tromle er tom og magasinet er udtaget.

n. Sigt aldrig mod andre! Sigte- og

aftræksøvelser må aldrig være til gene

for omgivelserne. Dette gælder også for

luftvåben.

o. 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. For haglvåben

gælder det, at våbnet skal være

“knækket” eller isat sikkerhedspløk.
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p. Våben skal altid være i kuffert eller

foderal, når det transporteres uden for

skydebanen og med isat sikkerheds-

pløk, for haglvåben skal sikkerhedspløk

ikke være isat. På luftvåben, er det til-

ladt at udtage sikkerhedspløk af tekni-

ske årsager på enkelte våben, ved

transport i kuffert eller foderal. (L).

q. Er der personer i fareområdet, skal

våbnet være afladt og isat sikkerheds-

pløk. Du må ikke røre våbnet, før bane-

kommandøren giver tilladelse hertil.

r. Får du en klikker eller anden defekt

ammunition, eller en funktionsfejl,

skal du enten aflevere ammunitionen

til skydelederen, banekommandøren

eller stationschefen, eller give tegn til

banekommandør/stationschef med hen-

blik på afhjælpning af problemet. Du må

ikke efterlade defekt ammunition på

standpladsen eller smide det bort.

s. Du skal ubetinget adlyde den ansvar-

lige leders anvisninger og ordrer. Er du

alene på skydebanen, er du selv ansvar-

lig for skydningens korrekte gennem-

førelse efter disse sikkerhedsbestem-

melser og instruksen for den pågæld-

ende skydebane.

t. Det er enhver skyttes pligt straks at

gribe ind over for brud eller tilløb til brud

på sikkerhedsbestemmelserne.

u. Enhver, der konstaterer, at der dukker

personer op i fareområdet, eller ser, at et

markørflag bevæges foran skiverne eller

over en markørdækning, skal uopholde-

ligt foranledige skydningen standset ved

at råbe:

 “Stop skydningen”.

204. For terrænskydning gælder

desuden

a. Patroner, der evt. tabes under ladning

og/eller afladning, må først samles op,

når der gives tilladelse hertil.

b. Våbnet kan bæres synligt og skal

altid have isat sikkerhedspløk. Der må

ikke være isat magasin eller patroner.

For geværer gælder, at det må have isat

magasinattrap i følgende afvigende

farver: Orange, gul eller rød.

c. Det skal tydeligt kunne ses, at våbnet

er tomt, ved at der isat sikkerhedspløk,

og magasinet er udtaget, og at tromlen

på revolvere er slået ud. Det gælder

både når våbnet er henstillet eller

bæres. Sikkerhedspløk må ikke udtages

mellem de enkelte stationer, eller ved

ned/udpakning af udstyr.
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205. For biatlon gælder desuden (S):

a. På skydebanen før, under eller efter

indskydning og konkurrence bæres

våbnet i piben med mundingen opad.

Man skal kunne se, at våbnet er tomt,

ved at våbnet er isat sikkerhedspløk.

b. Der må først lades og skydes, når der

tydeligt er givet tilladelse hertil af skyde-

lederen.

c. Hvis du lægger dit våben fra dig på

standpladsen eller standpladsen for-

lades midlertidigt, ved f.eks. markering

eller anden aktivitet, skal du forinden

aflade våbnet og åbne bundstykket/

låsen, udtage magasin og isætte sikker-

hedspløk.

d. Våbnet må først betjenes når biatleten

er helt fremme på standpladsen. Så

snart våbnet ikke længere bæres i

piben, sikkerhedspløk berøres eller

magasiner berøres anses våbnet som

værende under betjening.

206. Skytter og personer

der opholder sig på, ved og i umiddelbar

nærhed af skydestandpladser skal altid

bære høreværn og ellers efter skydel-

eder/banekommandørs anvisninger.

Pistolskytter bør bære sikkerhedsbriller

ved skydning med pistol.

207. Bortvisning/udelukkelse (S):

a. I alvorlige tilfælde af overtrædelse af

sikkerhedsbestemmelserne, kan skyde-

lederen, stævneledelsen (enten egen-

hændigt eller på indstilling fra banekom-

mandøren), og stationschefen bortvise

skytten fra skydebanen/skydeterrænet.

b. I særlige alvorlige tilfælde kan over-

trædelsen endvidere medføre skyttens

udelukkelse af foreningen.

Transporttilladelse

Transport af våben må kun foretages af

personer med våbenpåtegning eller

transporttilladelse (Dette krav er ikke

gældende for luftvåben, bortset fra Co2/

kulsyredrevne luftvåben).

For at man må transportere forenings-

våben, skal der være udstedt en trans-

porttilladelse. En sådan transporttil-

ladelse udstedes af et medlem af

foreningens bestyrelse. Den person, der

får udstedt en transporttilladelse, skal

forinden være godkendt af det stedlige

politi eller have våbenpåtegning.

Transporttilladelsen udstedes på en

særlig blanket. Den skal angive

udstedelsesdato, formål og udløbsdato.

(Omfatter fra dagen før til dagen efter

formålet er opfyldt).

Transport og opbevaring af våben uden

for skydebane/skydeterræn

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

eller foderal. Våben må ikke trans-

porteres i side- eller skulderhylster på

kroppen.

I tilfælde, hvor våben opbevares i aflåst

bil, skal våbnet være tildækket eller op-

bevaret i bagagerum. Der bør i disse til-

fælde udvises forsigtighed, hvad angår

parkeringsstedets karakter samt parke-

ringstidens længde med henblik på at

sikre, at våbnet opbevares forsvarligt.
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Besiddelse og opbevaring af våben og

ammunition

Som skytte har du pligt til at kende og

efterleve lovgivningen omkring opbeva-

ring af våben og ammunition. Se nær-

mere på organisationernes hjemmesider.

Du kan læse mere i:

”Sikkerhedsbestemmelser for skydning”,

som er udgivet af organisationerne som

hæfte, eller du kan finde bestemmel-

serne på organisationernes hjemme-

sider.
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