”Du/i må indtage
standplads”

Kommandoer
Ved ankomst til skydelinjen, kan de
være en fordel at udpege
standpladser.

”Indtag og afprøv
skydestilling”

Denne kommando kan udbygges så
skytten indtager én specifik
skydestilling.

”Velkommen til,
spørgsmål? ”

”Velkommen til,
spørgsmål? ”

”Anlæg høreværn”

Det er naturligvis frivilligt, men det
er en god service at minde skytter
om at de bør anvende høreværn.
Evt. tilføj antal patroner, der må
lades med.
I nogle situationer kan det være en
fordel at sige til skytterne:” der må
skydes til jeg siger hold inde”.
Såfremt man kan overskue det, kan
det være en fordel at slå de to
kommandoer sammen

”Du må tage denne bane”

”Indtag jeres pladser”

”Du skal blive på din plads
til jeg siger andet”

”I bliver på jeres pladser
til jeg siger til”

”Du må se igennem piben,
indtage og afprøve din
skydestilling”

”I må se gennem piberne,
indtage og afprøve
skydestillingen”

”Er du klar? ”

”Er der skytter, der ikke er
klar? ”

Ved denne kommando standses alt
skydning.
Husk, nogle skytter er så
koncentreret, at de ikke registrere
spørgsmål mens de skyder.

”Anlæg høreværn”
”Der må lades og skydes”

”Anlæg høreværn”
”Der må lades og skydes”

”Er du færdig? ”

”Er der skytter, som ikke
er færdige? ”
”Klar til eftersyn”
”I må nu forlade
standpladserne”

”Der må lades”
”Der må skydes”
”Der må lades og
skydes”
”Hooold inde”
Er der skytter, som
ikke er færdige? ”
” Efterse, klar til
kontrol”, ”klar til
kontrol”, ”klar til
eftersyn”

Der findes flere versioner af denne
kommando. Vælg én og hold jer til
den.

Husk at kommandoer skal meldes højt og tydeligt, hvis i taler i normalt
toneleje, vil der være mange med høreværn/-propper, der ikke hører jer.

Kommandoer

Skydning med én person

Skydning med flere hold
”Næste hold frem”

”Klar til eftersyn. ”
”Du må nu forlade
standpladsen”

Husk at kommandoer skal meldes højt og tydeligt, hvis i taler i normalt
toneleje, vil der være mange med høreværn/-propper, der ikke hører jer.

