
 

 

VÅBEN RENGØRING 
 

Man kan låne en kasse med udstyr til våben rengøring ved at henvende 

sig til Kassevagten. Der er oprettet 2 arbejdspladser til våbenrengøring i 

hjørnet modsat Kassevagtens bord. 
 

Man starter altid 

med at kontrollerer 

det våben som skal 

rengøres. 
 

Når man har kontrolleret sit våben, adskilles det i de dele man skal 

rengøre. 
 

Opbygninger af de forskellige våben kan være forskellige, spørg en af de 

mere erfarne skytter til råds, hvis man ikke kender alle detaljerne på 

det specifikke våben som man ønsker at rengøre. 
 

Hold styr på alle dele til våbnet mens det er adskilt, nogle af delene kan 

være relativt små. 
 

En organiseret arbejdsplads er en effektiv arbejdsplads       
 

Hvis man har nogen form for allergi eller overfølsomhed overfor 

olieprodukter kan man låne en beskrivelse til gennemlæsning, der 

beskriver den våbenolie som stilles til rådighed af Struer Skyttekreds, 

og som forefindes i de forskellige rengøringskasser som kan lånes hos 

Kassevagt. I beskrivelser er beskrevet hvilke værnemidler, som kam 

anvendes til beskyttelse. 

Struer Skyttekreds tager jeres og vores 

Arbejdsmiljø Sikkerhed yderst seriøst 



 

VÅBEN RENGØRING 

PIPE / TROMMEL 
Ved Pistoler er løb og kammer samlet i PIPEN og kan rengøres på en gang. 

Ved Revolver er løb og kammer adskilt i 2 PIPE og TROMMEL og skal rengøres ad 2 gange. 

 

Trin nr. 1   Man påsætter en klud på Rensestok til løbet og  

væder den med våbenolie. 

 

Trin nr. 2   Man trækker Rensestok med 

klud gennem løb, hvis løb er meget fyldt 

af krudtslam kan man lade olien virke i 

nogle minutter 

 

Trin nr. 3   Man skifter klud ud med 

Rensebørste og trækker den gennem løb et par 

gange. 

 
 

Trin nr. 4   Man skifter Rensebørste ud med en ren klud og 

trækker Rensestok igennem løbet et par gange til løb er 

rent. Skift evt. til ren klud hvis det er nødvendigt. 

 

Trin nr. 5   Man kan forebyggende give løbet lidt 

våbenolie ved igen at skifte til en klud vædet med 

meget lidt våbenolie og trække den gennem løb et 

par gange. 

 

 

 

 



 

 

VÅBEN RENGØRING 
HÅNDVÅBEN 

STYRRAMME / SLÆDE 
Trin nr. 1   Slæde og Rekylfjeder aftørres med en tør 

klud. Hvis der er meget krudtaflejring kan kluden 

vædes med meget lidt våbenolie og påføres de 

områder hvor der er aflejringer. Efter et par 

minutter når våbenolien har virket kan man 

aftørre med en tør klud eller bruge Rensebørste. 
 

Trin nr. 2   De dele som er bevægelige skal smøres 

med våbenolie, ex. der hvor SLÆDE og 

STYRRAMME glider mod hinanden. 
 

Trin nr. 3   Man kan på nogle våben adskille de 

dele hvor på SLAGSTIFTEN sidder, det bør dog kun 

foretages af mere erfarne skytter, da det kræver 

nogen erfaring at gøre dette. 
 

Trin nr. 4   STYRRAMME rengøres efter sammen princip som SLÆDE. 

Man skal også rense AFTRÆKKERMEKANISME, dette gøres bedst med 

Rensebørste (Tandbørste). Man kan også bruge trykluft, MEN stor 

agtpågivenhed skal udvises da trykluft kan blæse urenheder op i øjnene 

på den arbejdede person. Der bør anvendes sikkerhedsbriller ved brug 

af trykluft. 
 

Trin nr. 5   Man kan forebyggende overtørre 

våbendele med en klud vædet med meget lidt 

våbenolie. 

 

 

 



 

VÅBEN RENGØRING 
RIFLER 

LØB, LÅSEN & 
AFTRÆKKER MEKANISME 

 

Trin nr. 1   Man kan starte med at rengøre 

løbet med først en 

rensebørste og 

derefter klude med 

olie. Der kan 

anvendes en 

rensestok til indvendig i løbet. Man skal være 

særlig opmærksom når man rengør løbet på LEVER ACTION rifler, der 

kan komme opløst krudtslam ned i aftrækker mekanismen hvis man 

ikke beskytter den, med evt. en klud. 
 

Trin nr. 2   Man kan rengøre LÅSEN med klud og 

børste. 
 

Trin nr. 3   Man kan rense aftrækker 

mekanismen og kan her også bruge trykluft, MEN stor agtpågivenhed 

skal udvises, da trykluft kan blæse urenheder op i øjnene på den 

arbejdede person. Der bør anvendes sikkerhedsbriller ved sådanne 

arbejde. 
 

Trin nr. 4   Man kan forebyggende overtørre våbendele 

med klud vædet med meget lidt våbenolie. Man skal 

dog være opmærksom på IKKE at få våbenolie på 

skæftet (Forskæfte & Kolbe), da det kan lave skade 

materialet. 

 

 



 
VÅBEN RENGØRING 

SAMLING OG KONTROL AF VÅBNET 
 
Trin nr. 1   Våbnet samles i modsat rækkefølge som det blev adskilt. 
 

Trin nr. 2   Våbnet aftørres med en helt tør klud for at 
fjerne overskydende våbenolie på ydersiden af 
våbnet hvilket kan vanskeliggøre sikker betjening af 
våbnet.  
 

Trin nr. 3   Våbnets funktioner kontrolleres. SLÆDENS funktion og 
låsemekanisme. SIKRING funktionen kontrolleres ved at der ikke kan 
tages aftræk (Når man skal have lagt hanen ned er det skåneligt for 
våbnet at man fører hammer ned til slæden med en tommelfinger som 
modhold). MAGASIN udløser kontrolleres. 
 

MAN SKAL SIKRE SIG AT SIGTERETNINGEN PÅ VÅBNET 

ALDRIG PEGER PÅ PERSONER ELLER DYR  
NÅR MAN FORETAGER KONTROL AF VÅBEN FUNKTIONEN. 

 

Herefter kommer en af våben rengøringens ofte glemte 
opgaver, oprydningen! 

 

Brugte klude der skal kasseres, smides ud. 
 

Rense grej aftørres og pakkes sammen samt afleveres igen 
hvor man har lånt det. 

 

Der ryddes op ved den plads man har benyttet til våben 
rengøringen. 

 

 

 



 

 

REVOLVER opbygning 

 
 

 

 

 



PISTOL opbygning 

 



RIFFEL opbygning 

 
 

 

 



 

LEVER ACTION RIFFEL opbygning 

 


