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Sikkerhedsbestemmelser
for skyttens omgang med
bue og pil
Skydning forudsætter:
 at bue og pil opfattes som udstyr, der potentielt kan forvolde skade på dig selv
og andre
 at skytten betjener bue og pil forsvarligt,
 at skytten er sit ansvar bevidst i omgang med bue og pil, samt
 at skytten er bekendt med regler og evt. instruks for skydebanens brug.
Herudover skal følgende altid overholdes:
a) Når du tager/modtager en bue, skal du kontrollere, at den er forsvarlig at benytte.
Dette gælder også, når du får en bue tilbage eller tager den igen, efter at du har været væk fra den.
b) Før skydning skal du kontrollere, at:
				 bue og pil er funktionsdygtige og ikke har skader.
				 at pilene er den korrekte type til buen.
c) Du må først påsætte pile og skyde, når du har fået tilladelse hertil.
d) Påsætning af pil må kun ske i retning mod skiver fra den markerede standplads.
e) Hav kun pil på strengen, når du skal afgive skud.
f) Der må ikke sigtes over skiven.
g) Pile, som falder ud over skydelinjen, må ikke hentes eller samles op, før tilladelse gives.
h) Sigt aldrig mod andre! Sigteøvelser må aldrig være til gene for omgivelserne.
i) Er der personer i fareområdet, skal pil straks afmonteres.
j) Du skal ubetinget adlyde anvisninger og ordrer fra den ansvarlige for skydningens
gennemførsel. Er du alene på skydebanen, er du selv ansvarlig for, at skydningen
foregår korrekt efter disse sikkerhedsbestemmelser og efter pågældende skydebanes opbygning.
k) Det er enhvers skyttes pligt straks at gribe ind over for brud, eller tilløb til brud, på sikkerhedsbestemmelserne.
l) Enhver, der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet, skal omgående foranledige skydningen standset ved at råbe: “Stands skydningen”.
m) Der skal bæres lukket fodtøj på glat gulv, p.g.a. risiko for tilbageglid af pile.
Overtrædelse af en eller flere af de nævnte sikkerhedsbestemmelser skal straks påtales og kan medføre bortvisning fra skydebanen. I alvorlige tilfælde af overtrædelse
kan den ansvarlige for skydningens gennemførelse enten egenhændigt eller efter indstilling bortvise skytten fra skydebanen/skydeterrænet. I særlige alvorlige tilfælde kan
overtrædelsen endvidere medføre skyttens udelukkelse af foreningen.
Denne plakat med sikkerhedsbestemmelserne er til ophængning ved bueskydningsbaner og gælder for al bueskydning under DGI Skydning.
Se yderligere i hæftet om sikkerhed for DGI Bueskydning på www.dgi.dk/bueskydning
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