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Sikkerhedsbestemmelser for Taastrup Skytteforening 
 
1. Almindelige bestemmelser 

1.1. Baseret på Justitsministeriets bekendtgørelse 1444 af 1. dec. 2016 med 
ændringer i bekendtgørelse 1452 af 17. dec. 2017, DGI’s sikkerhedsregler samt 
generelle sikkerhedsregler har Taastrup Skytteforening lavet disse 
sikkerhedsregler, der skal overholdes ved alle skydninger herunder træning og 
skydning uden for foreningstider. Bestyrelsen kan dispensere for disse regler 
ved konkurrencer, arrangementer o.l. 

1.2. Bemærk, at politiet har ret til at foretage uanmeldt kontrolbesøg og sikre sig, at 
disse regler samt miljøreglerne (ophængt på skydebanen) overholdes. 
 

2. Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte 
2.1. Skydning forudsætter, at skytten betjener våben og ammunition forsvarligt, er 

sit ansvar bevidst, samt at skytten kun skyder på skydebanen og mod skiver og 
mål, der er godkendt af formanden. 

2.2. Når du modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt og at der ikke 
er ammunition i kammeret. 

2.3. Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil. Normalt bruges 
kommandoen ”der må lades”, ”der må lades og skydes” eller tilsvarende. 

2.4. Når du lader, når våbnet er ladt, og når du aflader, skal du være på stand-
pladsen, og piben skal pege mod skiverne. Der må ikke være ammunition i et 
våben uden for standpladsen. 

2.5. Hvis du, mens du er på standpladsen, lægger dit våben fra dig på stand-
pladsen, skal du aflade våbnet, tage magasinet ud og åbne bundstykket/låsen 
og anbringe det i bageste stilling. Tromlen på revolvere skal være slået ud. 

2.6. Der må ikke efterlades våben eller ammunition uden opsyn på standpladsen. 
Dette gælder også våben og ammunition i tasker, kasser ol.  

2.7. Efter skydning, og inden du forlader standpladsen, skal du og skydelederen 
kontrollere, at magasin, kammer samt tromle er tom og magasinet er tomt og 
udtaget og at der er isat sikkerhedspløk. 

2.8. Våben bæres i kasse, taske eller pose uden for standpladsen.  
2.9. På skydebanen kan våben bæres med mundingen opad eller i synligt hylster, i 

begge tilfælde med isat sikkerhedspløk.  
2.10. Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene eller 

fare for omgivelserne. Overtrædelse vil normalt medføre bortvisning. 
2.11. Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og du må ikke røre 

våbnet. Enhver, der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet, skal 
straks råbe: “Stands skydningen”. 

2.12. Får du funktionsfejl eller en klikker og du vil udbedre fejlen, skal du være 
opmærksom på at piben peger mod skiverne og om du har tilladelse til at røre 
våbnet. Du skal gøre skydelederen opmærksom på, at du har et problem, så 
han kan tilrette skydningen. 
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2.13. Du skal ubetinget adlyde skydelederens anvisninger. Er du alene på skyde-
banen, er du selv ansvarlig for skydningens korrekte gennemførelse efter disse 
sikkerhedsbestemmelser og instruksen for skydebanen (miljøgodkendelsen og 
politiets banegodkendelse der er opslået på skydebanen). 

2.14. Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på 
sikkerhedsbestemmelserne. Råb ”stands skydning” og henled skydelederen på 
det brud på sikkerhedsbestemmelserne du har konstateret. 

2.15. Bortvisning/udelukkelse: 
2.15.1. I alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne, kan 

skydelederen bortvise skytten fra skydebanen. 
2.15.2. I særlige alvorlige tilfælde kan overtrædelsen endvidere medføre at skytten 

af bestyrelsen udelukkes af foreningen. Udelukkelsen kan ankes til 
generalforsamlingen. 
 

3. Sikkerhedsbestemmelser for gæsteskytter og nye skytter 
3.1. Gæsteskytter skal udfylde alle felterne på en gæsteseddel. Gæstesedler skal 

opbevares af Taastrup Skytteforening efter gældende lovgivning. 
3.2. Gæsteskytter og nye skytter skal være under opsyn af en erfaren skytte 

(hjælper) under hele skydningen. Hjælperen er ansvarlig for sikkerheden ved 
skydningen. En hjælper kan have opsyn med 1 – 3 gæster eller nye skytter 
afhængig af skytternes modenhed og færdighed. Tvivlstilfælde henvises til 
skydelederen. 

3.3. Gæsteskytter og nye skytter må normalt kun skyde .22 våben. Gæsteskytter og 
skytter, der endnu ikke har modtaget politiets godkendelse (SKV2, 3 eller 6) må 
ikke skyde kalibre større end 9mm/.38/.357 

3.4. Gæsteskytter og nye skytter må kun have adgang til våben og ammunition på 
standpladsen. Alle andre steder skal en erfaren skytte transportere og håndtere 
våben og ammunition. 

3.5. Gæsteskytter kan skyde prøveskydning op til 3 gange, hver gang med op til 50 
patroner, herefter kan skytten kun skyde efter at være indmeldt i Taastrup 
Skytteforening. 
 

4. Sikkerhedsgodkendelse af medlemmer i Taastrup Skytteforening 
4.1. Alle medlemmer af Taastrup Skytteforening, som er fyldt 15 ÅR, skal være 

sikkerhedsgodkendt af politiet gennem en SKV2 godkendelse (våbenpåtegning 
til eget våben), SKV3 godkendelse (transporttilladelse) eller SKV6 
(vandelsgodkendelse). 

4.2. Nye medlemmer skal straks ved indmeldelsen selv søge SKV6 tilladelse.  
4.3. Nye medlemmer skal ved indmeldelsen vise legimitation med gyldig adresse 

(f.eks. sygesikringskort) samt billedlegimitation (f.eks. kørekort eller pas). Nye 
medlemmer skal straks registrere sig i foreningens medlemsdatabase. 
Våbenvagten eller kassevagten skal kontrollere, at medlemmer registreres i 
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medlemsdatabasen med det fulde og korrekte navn og adresse i databasen. 
Kaldenavn anføres i parentes f.eks. Poul-Erik (Polle) Pedersen. 

4.4. Medlemmer der ikke søger godkendelse senest 2 uger efter indmeldelse samt 
medlemmer, hvor politiet afviser SKV6 godkendelse kan ikke deltage i skydning 
i Taastrup Skytteforening. 
 

5. Bestemmelser for skydelederen 
5.1. Der skal altid være udpeget en skydeleder. Skydelederen skal bære farvet vest 

med teksten ”Skydeleder” eller tilsvarende. 
5.2. Skydelederen har ansvaret for sikkerheden. 
5.3. Skydelederen skal fysisk opholde sig på skydebanen.  
5.4. Såfremt alle skytter er erfarne skytter over 16 år, kan skydelederen selv deltage 

i skydningen. Såfremt der er urutinerede skytter eller skytter under 16 år, kan 
skydelederen deltage i skydningen hvis der udpeges en eller flere hjælpere, se 
3. 
 

6. Sikkerhedsbestemmelser for våbenudlån 
6.1. Våbenvagten er ansvarlig for udlån og tilbagelevering af foreningsvåben, 

private foreningsvåben samt private våben, der midlertidigt eller permanent 
opbevares i foreningens våbenskab. 

6.2. Der etableres og vedligeholdes en våbenmappe med våbenlister for 
pistol/revolver henholdsvis riffel for både for Snubbekorsvej og Parkskolen. Hvis 
der tilgår våben til en liste skal det noteres hvorfra våbnet er kommet. Hvis der 
fragår våben fra en liste skal det noteres hvortil våbnet er gået. 

6.3. Våbenlisterne skal indeholde alle foreningsvåben, private foreningsvåben og 
private våben der midlertidigt eller permanent opbevares i foreningens. 

6.4. Alle våben forsynes med et løbenummer, eventuel kasse forsynes med samme 
løbenummer samt våbnets model og nummer.  

6.5. Skytter der låner våben skal aflevere gyldig billedlegitimation. 
Billedlegitimationen returneres når det lånte våben returneres. Se i øvrigt 3 
vedrørende gæster. 

6.6. Hvis der udstedes transporttilladelse til et våben på våbenlisten skal dette 
noteres i listen og kopien af transporttilladelsen skal indsættes i våbenmappen. 

6.7. Ved slut på en vagt skal våbenvagten sikre sig, at alle våben, der skal være i 
boksen, er der og kvitterer herfor i udlånsmappen. Våbenvagten skal løbende 
notere hvem der får udleveret hvilke våben og sikre sig, at alle våben 
tilbageleveres. Udlån og tilbagelevering noteres i våbenmappen. 

6.8. Mangler der våben kontaktes formanden straks. Hvis formanden ikke kan 
træffes kontaktes næstformanden. Formand/næstformand tager stilling til 
situationen. Skytten kan f.eks. kontaktes telefonisk eller fysisk for at få fat i det 
manglende våben. Kan man ikke få fat i våbnet kontaktes politiet. 
 

7. Definition 
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7.1. Gæsteskytter er skytter der ikke er medlem af Taastrup Skytteforening uanset 
erfaring og skydefærdighed. 

7.2. Nye skytter er skytter der er medlem af Taastrup Skytteforening, men som 
endnu ikke har tilstrækkelig erfaring i omgang med våben og ammunition og 
skydefærdighed. 

7.3. Erfarne skytter er skytter der er medlem af Taastrup Skytteforening, har 
erfaring i omgang med våben og ammunition, skydefærdighed og har SKV2 
(våbenpåtegning) eller SKV3 (transporttilladelse). Skydelederen afgør om en 
skytte er erfaren, tvivlstilfælde afgøres af mindst ét bestyrelsesmedlem.  

7.4. Skydelederen skal være mindst 20 år og erfaren skytte med SKV1 
(bestyrelsesmedlem) eller SKV2 (våbenpåtegning).  

7.5. Foreningsvåben er våben tilhørende Taastrup Skytteforening 
7.6. Private foreningsvåben er våben tilhørende et medlem af Taastrup 

Skytteforening, hvor tilladelsen til våbnet er givet til Skytteforening 
7.7. Private våben er våben tilhørende medlemmer af Taastrup Skytteforening, 

hvor tilladelsen et givet til skytten gennem sit medlemskab af Foreningen. 
7.8. Våbenvagten er et medlem af Taastrup Skytteforening med boksadgang. 

Våbenvagten er ansvarlig for udlån og tilbagelevering af våben på en bestemt 
skydedag. Våbenvagten kan også fungere som kassevagt. 

7.9. Kassevagten er er et medlem af Taastrup Skytteforening. Kassevagten har 
ansvaret for kassen på en bestemt skydedag. 

7.10. Gyldig billedlegitimation er kørekort, pas eller kommunalt legitimationskort. 
 
 

Bestyrelsen 

31 dec. 2017 


