
 dgi.dk/skydeleder

Fra 1/7-2019 skal der være en skydeleder til stede i forbindelse 
med al skydning på skydebaner i Danmark. Bliv opdateret og 
klar til den nye lov.

Styrk sikkerheden på skydebanen

Skydeleder-
uddannelse

http://dgi.dk/skydeleder


Den 1/1-2018 trådte en ny våbenbekendt- 

gørelse i kraft. En bekendtgørelse, der 

har betydning for alle skytteforeninger i 

Danmark:  Alle skydeledere skal bestå 

en ny, obligatorisk prøve.

Fra den 1/7-2019 er der nemlig krav om, 

at der er en skydeleder til stede i forbin-

delse med al skydning på skydebaner i 

Danmark. 

DGI Skydning, Dansk Skytte Union og 

Dansk Firmaidrætsforbund udbyder en 

ny skydelederuddannelse til jer i landets 

skytteforeninger. 

Vi har samlet al den viden om lovgivnin-

gen, du skal bruge for at være opdateret 

og varetage sikkerheden på din skyde-

bane. Du får også inspiration, som du og 

dine med-skytter kan bruge til at skabe 

et godt og sikkert miljø hos jer.

Et sikkert miljø på din  
skydebane

Uddannelsen og prøven kan tages på 3 måder:

1:  Tag prøven online.

2:  Deltag i et fysisk kursus og tag prøven online efterfølgende.

3:  Deltag i et online kursus og tag prøven online efterfølgende. 



 

Love og regler skal give mening. Og de 

skal kunne leve i den virkelige verden.  

På uddannelsen fokuserer vi derfor på  

 

 

at oversætte paragrafferne til jeres  

hverdag. Vælg dét tilbud, der passer  

dig bedst.

Fra højtsvævende paragraffer 
til jordnær praksis

ONLINE PRØVE FREMMØDEKURSUS 

+ ONLINE PRØVE

ONLINE KURSUS 

+ ONLINE PRØVE

Varighed

15 - 30 minutter

Varighed

Kursus: 3 timer

Prøve: 15 – 30 minutter

Varighed

Kursus: 1 – 1,5 time

Prøve: 15 – 30 minutter

Indhold

Prøven er obligatorisk og 

består af randomiserede 

spørgsmål til besvarelse 

Indhold

Aktiv læring og brug af 

sikkerhedsbestemmel-

serne i praksis gennem 

inddragende og relevant 

undervisning. Inspiration 

til netop jeres forening

Indhold

Gennemgang af sik-

kerhedsbestemmelser i 

praksis. 

Inspiration til netop jeres 

forening

Målgruppe

Rutinerede frivillige i 

foreningerne, der har styr 

på reglerne.

Skytter, der selvtræner 

uden for foreningens 

almindelige åbningstid

Målgruppe 

Nye frivillige, der ønsker 

hjælp til at forstå sik-

kerhedsbestemmelserne 

i praksis.

Rutinerede frivillige i 

foreningerne, der ønsker 

sparring med andre 

foreninger til at finde de 

gode løsninger.

Målgruppe

Frivillige, der ønsker 

hjælp til at forstå sik-

kerhedsbestemmelserne 

i praksis og som har 

erfaring med at bruge IT-

systemer

Pris: Gratis Pris: 395 kr. Pris: Gratis

Form

Bestået / ikke bestået

Form

Udbydes af DGI landsde-

le og prøven tages online 

efterfølgende

Form

Hele uddannelsen er 

E-læring og prøven tages 

online efterfølgende



Find et kursus nær dig. Læs mere på dgi.dk/skydeleder

SKYDELEDERUDDANNELSE

- Bliv opdateret og varetag sikkerheden på  

din skydebane

Hvorfor?
 � Bliv opdateret og vær med til at skabe  

et sikkert og godt miljø hos jer.

 � Få højtsvævende paragraffer gjort til 

jordnær praksis.

 � Bliv (endnu) bedre i stand til at vare- 

tage sikkerheden ( jf. sikkerhedsbe-

stemmelserne) på din skydebane.

Hvordan?

Tag den obligatoriske prøve online, eller 

deltag i et af vores kurser.

Hvornår?

Fra januar 2019.

Hvem?

For skydeledere med ansvar for  

sikkerheden. Du skal være fyldt 18 år for 

riffel og 20 år for pistol.

http://dgi.dk/skydeleder

