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KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER
1.0 Danmarks Jægerforbund har i dette hæfte samlet de sikkerhedsbestemmelser, der skal
overholdes ved alle haglskydninger i organisationen. Se bagest i hæftet for definitioner.
De tre vigtigste begreber - skydebaner, skydestandplads og skydebaneafsnit bør man
være bekendt med, inden man læser videre.
1.1 Målet med bestemmelserne er at sikre, at der ved skydning ikke opstår fare hverken
for skytten eller for andre i skyttens omgivelser.
1.2 Sikkerhedsbestemmelserne indeholder retningslinjer, der enten er bestemt ved lov eller
beslutninger, der er vedtaget af DJ´s flugtskydningsudvalg. Hvert afsnit oplyser, om
bestemmelsen skal overholdes, fordi det er et lovkrav (L), eller fordi det er en
forbundsbeslutning (S).
1.3 Grundlaget for vejledningen er de til en hver tid gældende love, som regulerer
flugtskydning mv. (L).
1.4 Kapitel 2 om “Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte” skal kendes og efterleves
af alle skytter. Øvrige kapitler skal kendes og efterleves af foreningsledere, skydeledere,
banekommandører og lignende i de funktioner, hvor sikkerhedsbestemmelserne er
relevante.

KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE SKYTTE
2.0 Husk: Som skytte har du pligt til at kende og efterleve sikkerhedsbestemmelserne.
2.1 Skydning forudsætter (S):
at skytten betjener våben og ammunition forsvarligt,
at skytten er sit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition, samt
at skytten følger skydebanens retningslinjer for skydning.
2.2 Følgende bestemmelser skal altid overholdes (S):
2.2.1 Når du tager/modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt. Dette gælder
også, når du får et våben tilbage, eller du igen tager et våben, efter at du har været væk
fra det.
2.2.2 Før skydning skal du kontrollere, at:
a. våbnet er funktionsdygtigt,
b. løbene ikke er tilstoppet,
c. ammunitionen er af korrekt type, er ubeskadiget og tilladt jf. instruks for banens
brug og banens gennerelle retningslinjer.
2.2.3 Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil.

2.2.4 Når våbnet er ladt samt under ladning og afladning, skal du være på
skydestandpladsen, og løbet skal pege i skudretningen.
2.2.5 Efter skydning og inden du forlader skydestandpladsen, skal du kontrollere, at
våbenet er tomt.
2.2.6 Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene for
omgivelserne.
2.2.7 På skydebanen bæres våbnet knækket over armen eller med åben lås med
mundingen opad.
2.2.8 Våben skal altid være i kuffert eller foderal, når det transporteres uden for
skydebanen
2.2.9 Er der personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og åbent. Du må ikke betjene
våbnet før skydelederen, dommeren eller hjælperen (banekommandøren) giver
tilladelse hertil.
2.2.10 Får du under skydning en klikker, skal du vente 30 sekunder, før du må åbne våbnet.
2.2.11 Får du en klikker eller anden defekt ammunition, skal du aflevere
ammunitionen til skydelederen, dommeren eller hjælperen
(banekommandøren). Du må ikke efterlade defekt ammunition på
standpladsen eller smide den bort.
2.2.12 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. Du
skal være opmærksom på, at DJ´s forsikring kun gælder, såfremt skydningen
foregår med jagtrelaterede våben på en til formålet godkendt skydebane og/eller
anlæg, der er godkendt af en flugtskydningsinstruktør eller skydeleder (hagl), som
er uddannet eller godkendt af Danmarks Jægerforbund.
2.2.13 Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til
brud på sikkerhedsbestemmelserne.
2.2.14 Enhver der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet eller ser, at et
markørflag bevæges foran maskinhuse mv., skal uopholdeligt foranledige
skydningen standset ved at råbe: “Stands skydningen”.
2.3 Skytter og personer, der opholder sig på, ved eller i umiddelbar nærhed af
skydestandpladser, bør altid bære høreværn og ellers efterleve skydeledens/dommerens
eller hjælperens (banekommandørens) anvisninger.
2.4 Bortvisning/udelukkelse (S):
I alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne kan skydelederen
enten egenhændigt eller på indstilling fra dommeren eller hjælperen
(banekommandøren) bortvise skytten fra skydebanen/skydepladsen.

KAPITEL 3 - BESTEMMELSER FOR SKYDELEDELSEN
3.0 Almindelige bestemmelser (S):
3.0.1 Alle, der udpeges til at medvirke ved en skydnings tilrettelæggelse og gennemførelse,
skal, hvad enten det drejer sig om konkurrence eller daglig træning først og fremmest
hindre, at der sker ulykker.
3.0.2 Er man udpeget til at indgå i skydeledelsen, skal man nøje kende sikkerhedsbestemmelserne, og man skal straks gribe ind, såfremt det opdages, at nogen
overtræder bestemmelserne.
3.0.3 Som medlem af skydeledelsen skal man altid optræde roligt, sikkert og myndigt.
3.0.4 Der skal altid ved en skydning være udpeget en skydeleder, der af Danmarks
Jægerforbund er uddannet eller godkendt som flugtskydningsinstruktør eller
skydeleder (hagl).
3.0.5 På trods af at en skydeleder/dommer eller hjælper (banekommandør) under en
skydning har konkurrencemæssige pligter (betjening af stopur og elektroniksystem
m.v.), må dette ikke have fortrin for det sikkerhedsmæssige ansvar under
skydningen.

3.1 Bestemmelser for skydelederen (S):
3.1 Der må aldrig herske tvivl om, hvem der er skydeleder.
3.2 Skydelederen skal være mindst 18 år og rutineret skytte.
3.3 Skydelederen har ansvaret for sikkerheden, og er også ansvarlig for at træffe
nødvendige beslutninger.
3.4 Skydelederen forestår skydningens gennemførelse på én eller flere skydebaneafsnit. Fra
skydningens begyndelse til dens afslutning skal skydelederen opholde sig ved skydebanen.
3.5 Skydelederen kan udpege et antal hjælpere (banekommandører) hvis forholdende kræver
dette.
3.6 I det omfang hvor man skyder alene, er man selv skydeleder og ansvarlig for sikkerheden.
Denne funktion kræver ikke uddannelse, men man skal overholde lovens krav om, at
personen er myndig og en erfaren skytte.
3.7 Skydelederen skal være en af Danmarks Jægerforbund uddannet eller godkendt
flugtskydningsinstruktør eller skydeleder (hagl).
3.8 Det er skydelederens ansvar, at skydebanen kun anvendes til skydning inden for den
instruks, som skydebanen er godkendt til.
3.9 Skydelederen skal sikre sig, at de krævede ansvarsforsikringer og arbejdsskadeforsikringer er tegnet og i kraft. (gyldigt medlemskab af Danmarks Jægerforbund
sikrer dette).
3.10 En skydeleder kan tillige være hjælper (banekommandør). I så fald overtages også
hjælperens (banekommandørens) pligter.

3.11 En dommer kan tillige være hjælper (banekommandør). I så fald overtages også hjælperens
(banekommandørens) pligter.
3.12 I forbindelse med forberedelser forud for en skydning skal skydelederen:
 Sikre sig, hvilke bestemmelser der er foreskrevet for den pågældende bane,
jf. “Instruks for banens brug”, 

 Udpege og instruere evt. dommere og hjælpere (banekommandører), 

 Inden skydning påbegyndes kontrollere, at baner mv. er i sikkerhedsmæssig
forsvarlig stand, 

 Inden skydning påbegyndes kontrollere, at ingen uvedkommende befinder sig i
fareområdet, 

 Til enhver tid vide hvordan lægehjælp og ambulance tilkaldes. 



3.2 Særlige forhold som skydeleder (S):
3.2.1 Når en skytte skyder alene på en skydebane, er skytten selv ansvarlig for skydningens
korrekte gennemførelse jf. bestemmelser for banens brug. Vær dog opmærksom på at DJ´s
forsikring kun gælder, såfremt skydningen foregår med jagtrelaterede våben på en til
formålet godkendt skydebane og/eller anlæg, der er godkendt af en
flugtskydningsinstruktør eller skydeleder (hagl), som er uddannet eller godkendt af
Danmarks Jægerforbund. HUSK at skytter under 16 år ikke må skyde alene!

3.3 Bestemmelser for dommer & hjælpere (banekommandører) (S):
3.3.1 Dommeren eller hjælperen (banekommandøren) forestår skydningen på en enkelt
skydebane/skydebaneafsnit.
3.3.2 Dommeren eller hjælpen (banekommandøren) skal være mindst 18 år og rutineret skytte.
3.3.3 Dommeren eller hjælperen (banekommandøren) skal fysisk opholde sig på
skydebanen/skydebaneafsnittet under skydningen.
3.3.4 Dommeren eller hjælperen (banekommandøren) skal instruere skytterne om eventuelle
særlige sikkerhedsmæssige forhold på den pågældende skydebane.
3.3.5 Dommeren eller hjælperen (banekommandøren) skal foranledige, at skydningen standses,
hvis der kommer personer ind i fareområdet, eller der svinges med et markørflag.
3.3.6 Dommeren eller hjælperen (banekommandøren) skal påse, at ladning og afladning foregår
på skydelinjen.
3.3.7 Dommeren eller hjælperen (banekommandøren) skal ved kontrol sikre sig, at skytterne har
afladt deres våben, og at våbnet er åbent, inden standpladsen forlades, eller når der er
udækkede personer inden for fareområdet.
3.3.8 Dommeren eller hjælperen (banekommandøren) skal sørge for ro og orden under
skydningen.

3.3.9 Kan dommeren eller hjælperen (banekommandøren) ikke overvåge sikkerheden på
alle benyttede standpladser kan han udpeges én eller flere standpladshjælpere.

KAPITEL 4 - BESTEMMELSER FOR LEDELSEN AF BANERNE
4.0 Almindelige bestemmelser (L):
4.0.1 I sikkerhedsmæssige spørgsmål har skydelederen det juridiske ansvar.
4.0.2 Såfremt en forening under DJ har varig rådighed over den pågældende skydebane, har
foreningens ledelse dvs. bestyrelsen det juridiske ansvar. Bestyrelsen tegnes af formanden.
4.0.3 Det er den for skydningen ansvarlige forening og/eller skydeleders ansvar, at trænings- og
konkurrenceskydninger på skydeanlægget gennemføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig
måde.
4.0.4 Det er den for skydningen ansvarlige forening og/eller skydeleders ansvar, at skydeanlægget
er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, samt at der ved nedslidning foretages de
reparationer, som er nødvendige, for at anlægget sikkerhedsmæssigt kan godkendes.
4.0.5 Det er den for skydningen ansvarlige forening og/eller skydeleders ansvar, at
“Instruks for banens brug” og Forsikrings attest er ophængt på et synligt sted på skydebanen.
4.0.6 Det er den for skydningen ansvarlige forening og/eller skydeleders ansvar, at en skydebane,
der ikke har politiets skriftlige godkendelse, ikke benyttes.
4.0.7 Det er den for skydningen ansvarlige forening og/eller skydeleders ansvar, at
skydeanlæggets opstillede skilte, bomme, kæder, hegn og andre faste advarsler og
afspærringer til enhver tid er intakte og virker efter hensigten, samt at teksten på
advarselsskilte er læselige.

KAPITEL 5 - BESTEMMELSER VEDRØRENDE SKYDEBANEANLÆG
5.0 Anvendelse (L):
5.0.1 Ethvert skydebaneanlæg må kun anvendes til lovlige skydeaktiviteter.
5.0.2 Der må på et skydebaneanlæg ikke foregå skydeaktiviteter, der ikke er anført på den
af politiet godkendte instruks for banens brug herunder forsøgsskydninger af enhver
art.

5.1 Besigtigelse og godkendelse (L):
5.1.1 Jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og
anvendelse skal politiet godkende såvel udendørs som indendørs skydebaner,
forinden disse benyttes.
5.1.2 Sjældent benyttede midlertidige skydepladser med mobile kastemaskiner til
flugtskydning kræver ikke godkendelse. Men DJ anbefaler, at man anmelder
skydningen til det lokale Politi.
5.1.3 Anmodning om godkendelse rettes til det stedlige politi.
5.1.4 Politiet kan undlade at besigtige og godkende et areal til flugtskydning, som er uden
almindelig adgang for publikum, hvis sikkerhedsafstanden i skudretningen fra
standpladsen til skydebanens omgivelser er 300 meter eller mere.
5.1.5 Justitsministeriets skydeinspektør og politiets skydebanesagkyndige kan vejlede i
alle sager vedrørende besigtigelser og godkendelser.
5.1.6 Politiet udfærdiger “Instruks for banens brug”, som nævner, hvad den pågældende
bane er godkendt til samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for brugen af
banen. Instruksen ophænges på et synligt sted på skydebanen.
5.1.7 Enhver skydeleder skal forinden igangsætning af skydningen sikre sig, at banen er
godkendt, samt godkendt til den type våben og ammunition der ønskes benyttet. Er
banen ikke det, må banen ikke benyttes.

5.2 Periodiske godkendelse (L):
5.2.1 Enhver godkendt skydebane skal periodisk besigtiges af politiet, der undersøger,
om banen stadig opfylder de stillede sikkerhedsmæssige krav.
5.2.2 Ved de periodiske godkendelser udsteder politiet en ny instruks.

5.3 Vedligeholdelse (S):
5.3.1 Det er foreningsledelsens ansvar, at foreningens skydeanlæg vedligeholdes.

TILLÆG A – DEFINITIONER/ORDFORKLARINGER
Dommer, Hjælper (banekommandør)
Den person, der er udpeget af skydelederen til at forestå skydningen/bedømmelsen på en
skydebane/et skydebaneafsnit/en standplads. Personen skal være mindst 18 år og
rutineret skytte.
Fareområde
Det område, hvor ophold og passage ikke må finde sted eller kun må finde sted under
iagttagelse af særlige sikkerhedsbestemmelser. Grundelementerne i fareområdets
opbygning er normalt en målretning, en sikkerhedsvinkel (V) og en sikkerhedsafstand (S).
Haglskydeprøve
Når man har gyldigt jagttegn, kan man efter våbenlovgivningen erhverve et haglvåben.
Har man taget jagttegn i 2014 eller senere, skal man bestå en haglskydeprøve, før man må
gå på jagt. Haglskydeprøverne afholdes af Danmarks Jægerforbund på vegne af
Naturstyrelsen.
Instruks for banens brug
Den skriftlige tilladelse, som det stedlige politi udsteder som godkendelse af, at
banen/terrænet må benyttes. Instruksen skal ophænges på et synligt sted på skydebanen. I
terræn skal instruksen medbringes af terrænskydelederen.
Jagtprøve
Jagtprøven er den grundlæggende prøve, der skal bestås for at få et jagttegn. Når jagtprøven
er bestået, bliver man optaget i Jagttegnsregistret, som er Naturstyrelsens register over
jagttegnsberettigede.
Politiets skydebanesagkyndige
Den politiassistent i hver politikreds, som er til rådighed for sagsbehandleren ved blandt
andet måling af sikkerhed på en skydebane.
Politiets skydebanesagsbehandler
Den politiassistent
ved det stedlige politi, som besigtiger og godkender skydebaner.


Ruteafmærkning
En med skilte, pile, markeringsstrimmel eller lignende afmærket rute, som skytter mv.
skal følge. Orange farve må ikke anvendes.
Skydebane
Et skydebaneanlæg med en eller flere standpladser. I forbindelse med anlægget kan naturligt
tilhørende bygninger og arealer være tilknyttet, men ikke de omkringliggende arealer som er
offentligt tilgængelige.
Skydebaneafsnit
Et afsnit af skydebanen med et antal standpladser, som kan overvåges samtidigt af en
skydeleder eller dennes dommere og/eller hjælpere.
Skydeinspektør
Den af Justitsministeriet autoriserede sagkyndige, som bistår politiet ved besigtigelse og
godkendelse af skydebaner og terrænskydninger samt ved bygning af større skydebaner og
baner, hvor der kræves blændere.
Skydeleder, hagl
Den person, som har det sikkerhedsmæssige ansvar for gennemførelse af en skydning på en

skydebane. En skydeleder, som virker inden for Danmarks Jægerforbund, og dermed er
dækket af forbundets forsikring, skal være uddannet eller godkendt flugtskydningsinstruktør
eller skydeleder (hagl).
Skydestandplads (standplads)
Det sted, hvorfra skytten afgiver sine skud.
Periodisk godkendelse
Den godkendelse, som politiet foretager periodisk for at undersøge, om en skydebane
fortsat opfylder de stillede sikkerhedsmæssige krav. Kan være med 1 til 3 års mellemrum.

