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Sikkerhedsbestemmelser
for skydning under
DGI Bueskydning
Læs mere om på www.dgi.dk/bueskydning
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Disse bestemmelser er blandt andet udarbejdet efter Justitsministeriets
Skydeinspektørs vejledning ”Tillæg E” til politiet af 9. januar 2013 samt
DGI Bueskydnings sikkerhedsplakat for bueskydning i DGI regi.
Materialet kan ses på www.dgi.dk/bueskydning

Generelt
Plakat med sikkerhedsbestemmelserne
placeres synligt for skytten ved bueskydebanen.

Det skal være tydeligt for alle skytter
og øvrige, hvem der er ansvarlige for
skydningens gennemførsel.

Der skal være en tydeligt markeret
skydelinje.

Kun ansvarlige for skydningens gennemførelse må starte skydningen samt
afhentning af pile.

Mobile skive- og ansigtsmåtter opstilles
stabilt, fx med stativ, med toppen vinklet
bagud.

Påsætning af pile må kun ske i retning
mod skiver.

3D-skiver: mindste skudafstand er 10
meter med recurvebue.

Skytten skal altid adlyde den ansvarlige
for skydningens gennemførelse.

Alle adgangsveje mellem skydelinje og
skivelinje skal afspærres eller markeres
tydeligt.

Enhver har pligt til at gribe ind, hvis der
sker brud, eller tilløb til brud, på sikkerhedsbestemmelserne.

Pilefang etableres efter forholdene, og
så vidt muligt med mindst 150 cm højde
over skivecentrum og mindst 100 cm
fangnet på hver side af yderste skiver.

Alle har pligt til at råbe ”Stands skydningen”, hvis der er en person på banen.

Standpladsbredden skal have en størrelse, som sikrer skydning uden gener
for naboskytterne.
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Skytterne skal gennem sikkerhedsbestemmelserne opnå den fornødne
respekt for bueskydningen, så alle
skytter, ledere, trænere og tilskuere
kan føle sig sikre.
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Kontrol af udstyr
Udstyr skal være tilpasset den enkelte
bueskytte.
Pilene skal kontrolleres for skader.
Buen skal kontrolleres for skader og revner i bueben og håndsektion.
Strengen skal være hel. Kordeler må ikke
være brudte og skal være uden skader i
beviklingerne samt monteret korrekt.
Der skal bæres lukket fodtøj under skydningen, da der specielt på glat gulv kan
være risiko for, at pile glider tilbage.
Det anbefales at benytte armbeskytter for
at forhindre slag direkte mod buearmen.
Det anbefales, at fingrene på trækhånden
beskyttes med fingerlap eller skydehandske, så fokus på sikker skydning ikke
slækkes.
Adfærd
Skydning skal altid ske fra samme skydelinje, men skiver kan være opstillet på
forskellige afstande.
Der må ikke sigtes over skiven.
Man må aldrig løbe på skydebanen.
Udtrækning af pile skal ske som anvist.
Hvis to skytter trækker pile ud, skal det ske
fra hver sin side af skiven.

Buekontrol
 Ved modtagelse af bue skal skytten
altid kontrollere, om der er skader på
buen eller pile. Dette gælder også,
når skytten har forladt buen og kommer tilbage til den.
 Før skydning skal skytten kontrollere, at der kun benyttes pile, som er
godkendt til brug på banen.
Transport af bue m.m.
Transport uden for skydebanen skal ske
forsvarligt.
Defekt pil
For at undgå skader må defekt pil ikke
anvendes. Vær især opmærksom i forbindelse med udtrækning fra skivemateriel.
Skydning på indendørsbane
Skydebanen skal indrettes således, at
pile ikke kan undvige fra skydebanen.
Skydebanen opdeles med en ventelinje
3 meter bag skydelinjen. En kontrollinje
markeres 2 meter foran skivelinjen.

Godkendelse af buebaner

Evt. instruks og regler for banens brug
samt plakaten om sikkerhed ved bue-

skydning i DGI-regi opsættes synligt for
skytterne og skal være kendt af den ansvarlige for skydningens gennemførelse.
Bueskydning kan også ske på eksisterende skydebaner uden godkendelse af
politiet, selvom om der på skydebanen
allerede findes instruks til anden type
skydning med fx pistol og riffel. Bueskydning kan dog ikke ske samtidigt, da
det i så fald skal fremgå af instruksen.
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Buebaner er ikke omfattet af våbenlovgivningen og skal derfor ikke godkendes
af politiet, medmindre der er tale om et
arrangement på en offentlig plads, hvor
det ifølge ordensbekendtgørelsen kan
være relevant for at undgå fare eller
gene for andre.

Bueskoler læs her de gode råd
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Til arrangementer med urutinerede børn
og unge skal der være særlig fokus på
sikkerheden. Det gælder hele vejen
igennem forløbet. På denne side finder
du en række punkter, som det er særligt
vigtigt at forklare nye bueskytter.
Husk at tage udgangspunkt i deres
alder, så du er sikker på, at alle har
forstået, hvor vigtig sikkerheden er, og
hvad den enkelte skytte selv skal huske.
Udtrækning af pile er det moment, hvor
der er størst risiko for uheld. Forklar og
demonstrer grundigt, hvad deltagerne
skal være opmærksomme på.

Buebetjening
 Skytten skal betjene bue og pile forsvarligt.
 Buen bæres i håndsektionen.
 Pile må kun påsættes, når skytten
befinder sig på skydelinjen.
 Der må aldrig sigtes mod andre.
 Ved tørtræk er det forbudt at slippe
strengen (tørskyde), da buebenene
kan tage skade.
 Under skydningen: Skytten skal
befinde sig på skydelinjen, og buen
skal pege i retning mod skiverne. Den
ansvarlige for skydningens gennemførsel giver klarmelding, inden der må
sættes pil på og skydes.
 Efter skydningen: Den ansvarlige
for skydningens gennemførsel giver
besked om, at der må hentes pile.
Skytten henter afskudte pile, herunder
udtrækning af pile med maksimum to
skytter samtidig, en på hver side af
skiven, evt. resultattælling.

Godkendelse af buebaner
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Læs mere på www.dgi.dk/bueskydning

