
Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte 
Det er skytternes pligt at kende de sikkerhedsbestemmelser, der gælder 

for banen tilhørende Solbjerg og Omegns Jagtforening og  i øvrigt 

behandle våbnet med forsigtighed. 

Alle på skydebanen har pligt til at følge de anvisninger, som 

den ansvarlige skydeleder og  instruktør giver. 

Følgende er gældende: 

● Skytten skal være i besiddelse af gyldigt jagttegn og riffeltilladelse. 

Dokumentation for dette samt evt. billedligimations skal forevises, når 

skydeleder eller en instruktør ønsker det. 

● Der skal anvendes høreværn under skydningen.  

Det gælder alle, der opholder sig på eller i umiddelbar nærhed af 

standpladsen. 

● Gæster skal ubetinget opholde sig på det område af standpladsen, som 

instruktøren anviser til dem. 

● Kun godkendte og registrerede jagtrifler må anvendes. 

● Der må skydes med rem og lyddæmper på våbnet. 

● Våben skal under transport på området bæres med låsen åben eller udtaget, 

mundingen pegende opad og det skal sikres, at der ikke er ammunition i 

kammer og magasin. 

● Før ladning skal der ses gennem løbet for evt. fremmedlegemer. 

● Der må først lades og skydes, når man er ved skydelinjen og instruktøren har 

givet udtrykkelig tilladelse til det. 

● Når der skal markeres, sikrer instruktøren, at alle våben er afladte og ligger 

med låsen åben eller udtaget. 

● Mens der markeres, er det strengt forbudt at nogen rører ved de våben, der 

ligger ved skydelinjen. 

● Når markeringen er færdig og alle er tilbage på standpladsen skal 

instruktøren give tilladelse inden man rører sit eget våben. 

● Får du under skydning en klikker eller anden defekt, skal du straks markere 

til instruktøren og afvente instruks. 

● Sigteøvelser/afprøvning af aftræk må kun ske ved skydelinjen med løbet 

pegende mod skiverne. 

● Det er ikke tilladt at røre ved andres våben uden tilladelse. 

● Det er ikke tilladt at stille våben andre steder end i geværstativerne. 

Skytter, der ikke overholder de gældende sikkerheds- og ordensregler, straffes med 

advarsel eller i grovere tilfælde med bortvisning fra skydebanen. 
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