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Sikkerhedsbestemmelser
for Airsoft Challenge
Disse bestemmelser er gældende for al skydning
med airsoft-våben (softguns) under DGI Skydning
Du skal kende og efterleve airsoft sikkerhedsbestemmelserne
Du skal være fyldt 18 år for at købe, eje og bære airsoft-våben
Skytter under 18 år må kun bruge airsoft-våben på godkendte
skydebaner i DGI skytteforeninger
Våben skal transporteres i kuffert/foderal udenfor skydebanen
Skydeleder/banekommandørs instrukser skal altid overholdes
Kontroller at våbenet er funktionsdygtigt inden skydning
Airsoft-våben må kun lades på standpladsen
Alle personer ved standpladserne skal bære sikkerhedsbrille
Piben skal altid pege mod skiverne, når våbenet er i brug
Anvend altid sikkerhedspløk, når våbenet ikke er i brug
Du kan se og læse mere om sikkerhedsbestemmelserne
på www.dgi.dk/skydning/skydning/airsoft-challenge
Husk at anvende høreværn efter skytteforeningens anvisninger

Sikkerhedsbestemmelser
for skyttens omgang med airsoft våben
Skydning forudsætter:
•
at skytten betjener våben og drivmidler forsvarligt
•
at skytten kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne
•
at skytten og personer i umiddelbar nærhed altid bærer sikkerhedsbrille under skydningen
•
at skytten/skydelederen overholder minimums-afstand på 6m mellem skytte og skiver
Herudover skal følgende bestemmelser altid overholdes:
A. Når du tager/modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt.
B. Før skydning skal du kontrollere, at våbnet er funktionsdygtigt, at løbet er rent og uden hindring for projektilet og
at ammunitionen er af korrekt type, ubeskadiget og rent samt godkendt jf. banens instruks.
C. Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil af skydeleder/banekommandør.
D. Når våbnet lades, er ladt og aflades, skal du være på standpladsen og piben skal pege mod skiverne.
E. Hvis du lægger dit våben fra dig på standpladsen, ved f.eks. skiveskift, skal du forinden aflade våbnet, udtage magasin samt aktivere sikringen. Tromlen på revolvere skal være slået ud (Hvis muligt).
F. Forlades standpladsen midlertidigt, og våbnet forbliver på standpladsen, skal du forinden aflade våbnet, udtage
magasin samt aktivere sikringen. Tromlen på revolvere skal være slået ud (Hvis muligt). Isæt sikkerhedspløk.
G. Efter skydning og inden du forlader standpladsen, skal du og banekommandøren kontrollere, at våbnet er sikret,
magasin samt tromle tømt, magasinet udtaget og sikkerhedspløk sat i.
H. Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene for omgivelserne.
I. På skydebanen bæres våbnet i piben med mundingen opad, hvis det ikke er i hylster, kuffert, kasse eller foderal.
Våbnet skal være sikret.
J. Våben skal altid være i kuffert, kasse eller foderal, når det transporteres uden for skydebanen og med sikring aktiveret
K. Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og sikring aktiveret. Du må ikke røre våbnet, før banekommandøren giver tilladelse hertil.
L. Får du en funktionsfejl, skal du holde våbnet foran dig med piben pegende mod skiverne og give tegn til banekommandøren eller stationschefen, som vil forsøge at afhjælpe problemet.
M. 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. Bemærk at skydning på handlebane forudsætter, at en skydeleder er tilstede.
N. Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.
O. Enhver, der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet, skal uopholdeligt foranledige skydningen standset ved at råbe: “Stands skydningen”.
Overtrædelse af en eller flere foranstående sikkerhedsbestemmelser skal straks påtales og kan medføre bortvisning
fra skydebanen. I alvorlige tilfælde kan skydelederen, stævneledelsen enten egenhændigt eller på indstilling fra
banekommandøren, stationschefen eller stævneledelsen bortvise skytten fra skydebanen. I særlige alvorlige tilfælde
kan overtrædelsen endvidere medføre skyttens udelukkelse af foreningen.

