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KAPITEL 20. 

 
Skydebaner til Air-soft events med hardball-våben. 

 

2000. Indhold 
2001. Generelt om skydning med hardball-våben. 

2002. Indendørs skydebaneanlæg. 

2003. Udendørs skydebaneanlæg. 

2004. Forsikringsbestemmelser. 

 

2001. Generelt om skydning med hardball-våben. 
 

1. Almindeligt: 

a. Air-soft event er en skydedisciplin, hvor der skydes med hardball-våben mod mål af gennem-

skydelige eller ikke-gennemskydelige materialer 

 

b. Skydedisiplinen kan ikke sammenlignes med skydning på paintball- og hardball-skydebaner (se 

kapitel 9), idet der ved Air-soft events ikke skydes mod personer. 

 

c. Air-soft events kan gennemføres såvel indendørs som udendørs. 

 

2. Deltagelse: 

a. Skydedisciplinen kan tilrettelægges og gennemføres af foreninger under DGI samt af politiet. 

 

b. Skydningen kan gennemføres med 1 eller flere deltagere på linje ad gangen. 

 

c. Den enkelte skydning ledes af en skydeleder og pågældende skytteorganisation fastsætter antal af 

banekommandører/standpladshjælpere i forhold til skytternes alder og skydeerfaring. 

 

d. Ved reaktions- og handlebaneskydning må der skydes med max. 1 skytte ad gangen. Skytten skal 

være rutineret skytte. 

 

e. Skytten ved reaktions- og handlebaneskydning skal følges af en skydeleder/tidtager. 

 

3. Våben: 

a. Som våben anvendes manuelle eller Co²-, luft-, el- og gasdrevne hardball-rifler og –pistoler. 

 

b. Udgangshastigheden må være max. 5 joule. 

 

4. Ammunition: 

Der må kun anvendes 6 mm kugler af plastic. 

 

5. Mål og målmateraler: 

a. Som mål anvendes fast opstillede mål, faldmål eller bevægelige mål. 

b. Som målmateriel kan anvendes gennemskydelige materialer som papir, pap og flamingo, samt 

ikke-gennemskydelige materialer som blikplade (max. 1 mm tykkelse), lægtetræ, gipsplade/ 

gipsbelægning eller min. 4 mm stålplade, Hardox 400. 
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c. Der må ikke anvendes materialer, som kan give tilbagekast (spånplade, jernplade, hårdt træ m.v.) 

 

6. Skudafstand: 

Mindste tilladelige skudafstand er 6 m. 

 

7. Sikkerhedsforanstaltninger: 

a. Skytter, skydeledere/banekommandører m.fl., som opholder sig i nærhed af skydelinjen, skal 

bære briller. 

 

 

2002. Indendørs skydebaneanlæg. 
 

1. Almindeligt. 

(a) Baner til Air-soft events kan anlægges indendørs i haller, sale og tilsvarende lokaler. 

 

(b) I lokalet må der ikke være uafdækkede åbninger foran skydelinjen, hvor kuglerne kan passere ud 

af lokalet. 

 

2. Sikkerhedsområde. 

Sikkerhedsområdet begrænses af skydelinjen og lokalets ende- og sidevægge. 

 

3. Kuglefang og afskærmning. 

Som kuglefang samt til afskærmning af vægge og genstande, der kan beskadiges eller give 

tilbagekast, kan anvendes lærred, kraftig presenning, filt eller tilsvarende ikke-gennemskydelige 

materialer, som ikke kan give tilbagekast eller rikochetter. 

 
Eksempel på indendørs Air-soft skydebane. 

 

4. Advarsler og afspærring. 

(a) Adgangsveje til lokalet foran skydelinjen skal være lukket og spærret, så personer ude fra ikke 

kan bevæge sig ind i fareområdet. 
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(b) Glaspartier, vinduer m.v. foran skydelinjen, som vurderes gennemskydelige, skal ved 

afskærmning sikres mod gennemskydning. 

 

(c) Der må under skydning ikke befinde sig personer foran skydelinjen. 

 

2003. Udendørs skydebaneanlæg. 
 

1. Almindeligt. 

Baner til Air-soft events kan anlægges udendørs på områder, der ligger uden for steder med 

almindelig færdsel, eller afspærres, så ingen personer i områdets nærhed kan træffes af kugler. 

 

2. Sikkerhedsområde. 

- Sikkerhedsafstand til omgivelserne er 100 m fra den til enhver tid anvendte skydelinje. 

- I siden afgrænses sikkerhedsområdet af en vinkel på 475 TS til hver side for yderste målretning. 

 

3. Advarsler og afspærring. 

(a) Veje, stier og andre ledelinjer, som ligger i eller fører ind i sikkerhedsområdet, skal afspærres 

med hegn, markeringsstrimmel eller tilsvarende samt være suppleret med advarselsskilte, så 

uvedkommende ikke uforvarende kan bevæge sig ind i sikkerhedsområdet. 

 

(b) I banens længderetning afspærres efter behov inden for 100 m i længden med kuglefangsnet, der 

opsættes i 2,5 m højde og i siden, så hele sikkerhedsvinklen er dækket. 

 

(c) Type ”Reball”-kuglefangsnet med maskestørrelse på max. 2 mm er godkendt til skydning med 

hardball-våben. 

 

 

2004. Forsikringsbestemmelser. 
 

a. Ved Air-soft events gælder samme forsikringsbestemmelser, som for øvrige skydediscipliner i 

henhold til Skydebanebekendtgørelsen. 

 

b. Ved medlemskab af DGI er foreningen kollektivt forsikret og skal ved politiets tilsyn med 

banerne fremvise dokumentation herfor. 

 

 

 


