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Sikkerhedsregler gældende for alle skytteforeninger: 

Sikkerheden er det helt centrale i skydeidræt, og reglerne er klare, tydelige og gælder for ALLE – uanset 

alder, anciennitet og køn. Det er desuden enhver skyttes pligt at påtale, hvis man observerer noget ulovligt.  

Sikkerheden er så indgroet og så central en del af skydning som idræt, at man under ingen 

omstændigheder går på kompromis.  

Politiet skal godkende bestyrelsen, banen og våbenopbevaring, lige som instruktører, der har omgang 

med børn og unge, også skal godkendes af politiet. 

For overhovedet at måtte skyde på en skydebane skal denne være sikkerhedsgodkendt af politiet, og det 

samme skal den boks eller det skab, hvor våbnene bliver opbevaret. Våbenboksen er overvåget med sin 

egen alarm og kræver to separate nøgler for at blive låst op. Her skal våbnene opbevares, indtil de skal 

bruges inde på skydebanen, og her kommer de tilbage til, når skydningen er afsluttet. Det er skydelederens 

ansvar at kontrollere, at alle våben er på plads, inden våbenboksen lukkes efter endt skydning.  

Bestyrelsen i en skytteforening skal også godkendes af politiet, før de må have omgang med foreningens 

våben. Ud over bestyrelsen er det kun særligt politigodkendte medlemmer af foreningen, der har nøgler og 

kode til våbenboksen – her gælder det eksempelvis, at man skal have en ren straffeattest. Instruktører og 

trænere skal have udstedt en børneattest, inden de må have omgang med foreningens børn og unge, lige 

som de skal godkendes af politiet, før de får adgang til foreningens våbenopbevaring. 

Våbnene forlader aldrig skytteforeningen, medmindre personen, der transporterer våbnene, har en 

politigodkendelse til dette.  

Politiet skal godkende personer som ønsker at eje sit eget våben 

For at eje en riffel selv skal man godkendes af både foreningen og politiet, og man skal være over 18 år. Når 

man ejer en riffel, er det ikke ensbetydende med, at man kan tage det med sig hjem. For at kunne det skal 

man have et politigodkendt privat våbenskab. Mange skytter, som ejer deres eget våben, har det stående i 

foreningens våbenboks.  

Sikkerheden på skydebanen 

Der er altid en ansvarlig banekommandør på skydebanen under foreningsaftnerne. Vedkommende har 

ansvaret for at sikre, at sikkerheden bliver overholdt. Banekommandøren har ikke kun retten, men også 

pligten til at bortvise skytter, som ikke overholder reglerne.  
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Alle skytter bliver instrueret i sikkerhedsbestemmelserne og skal overholde følgende regler: 

1. Når skytten tager/modtager et våben skal denne kontrollere, at det ikke er ladt. 

2. Før skydning skal skytten kontrollere: 

a. At våbnet er funktionsdueligt 

b. At løbet er rent, og at der ikke sidder noget i løbet 

c. At det er den rigtige ammunition der benyttes 

3. Du må først lade og skyde, når du får tilladelse til dette. 

4. Når du lader, når våbnet er ladt, og når du aflader, skal du være på skydebanen, og piben skal pege 

mod skiverne. 

5. Hvis du lægger dit våben fra dig på standpladsen, skal du først aflade våbnet og åbne bundstykket 

samt anbringe dette i bagerste stilling. 

6. Forlader du standpladsen midlertidigt, skal der isættes sikkerhedspløk i våbnet. 

7. Efter skydning, og inden du forlader standpladsen, skal du og banekommandøren kontrollere, at 

våbnet ikke er ladt. Efter kontrollen skal du isætte og banekommandøren kontrollere, at du har isat 

sikkerhedspløkken. 

8. Du må aldrig sigte mod andre. 

9. Når du bærer på våbnet, skal piben pege op mod loftet, og sikkerhedspløkken skal være isat. 

10. Våbnet skal altid bæres i kuffert, hvis det bæres uden for skydebanen. 

11. Er der personer i fareområdet, skal våbnet altid være afladt og isat sikkerhedspløk. Du må ikke røre 

våbnet, før banekommandøren giver dig tilladelse til dette. 

12. Får du en klikker, skal du altid aflevere patronen til banekommandøren eller skydelederen. 

13. Du skal ubetinget adlyde den ansvarliges leders anvisninger og ordre. 

14. Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på disse 

sikkerhedsbestemmelser. 

15. Enhver, der ser personer i fareområdet, skal straks standse skydningen og råbe ”Stands 

skydningen”. 

Overtrædelser af en eller flere af ovenstående sikkerhedsbestemmelser skal straks påtales og kan medføre 

bortvisning fra skydebanen. I alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne kan 

skydelederen eller banekommandøren bortvise skytten fra skydebanen. I særlige alvorlige tilfælde kan 

overtrædelsen endvidere medføre skyttens udelukkelse af foreningen. 


