SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Etik och Moral
Etik ett kvalitetsbegrepp
Etik handlar om hur man bör uppträda och vara. Inom skyttet handlar begreppet etik om
att respektera uppsatta regler och om vårt uppträdande på och utanför skjutbanan.
Moral en fråga om ansvar
Att ha en god moral betyder att man följer givna regler och uppträder på ett sådant sätt att
medtävlare och föreningskamrater inte blir orättvist behandlade eller utsätts för fara.
Säkerhet
Pistol och revolver måste handhas med största försiktighet och det är därför nödvändigt
att säkerhetsbestämmelser tillämpas rigoröst vid såväl skjutning som övrig hantering.
Regler och föreskrifter enligt nedan, är varje skytts skyldighet och ansvar att känna till
och tillämpa.
Det är också viktigt, att skytten i alla sammanhang, alltid upplyser och påpekar om
säkerhetsreglerna, när han inser och förstår att föreskrifterna inte följs.
Allmänt
• Rikta aldrig ett vapen mot någon person, djur eller annat som kan skadas.
• Under paus i skjutningen, eller då pistol/revolver tillfälligt läggs ned, skall
riktningen alltid vara framåt och nedåt mot skjutvallen och målen.
• Kontrollera alltid själv att ett vapen är tomt och har propp eller bricka.
• Förvara alltid vapen på föreskrivet sätt.
Särskilt
• Vid kommando ”AVBRYT” sluta omedelbart att skjuta, ta ur fingret ur
varbygeln, sänk vapnet och invänta vidare kommandon från skjutledaren.
Vem som helst som upptäcker en fara kan kommendera ”AVBRYT”.
• Betrakta alltid vapnet som laddat.
• Ladda endast på kommando från skjutledaren.
• Gör alltid ”patron ur” (töm vapnet på alla patroner) om någon yttre störning inträffar.
• Lämna aldrig vapnet kvar på bänken vid markering om ingen tillsyn (vapenvakt) finns.
• Läs de särskilda bestämmelserna som finns uppsatta på skjutbanan.
• Låt någon annan kontrollera att vapnet är tomt om du skall demonstrera det samma.
• Rör aldrig ett vapen utan ägarens tillstånd.
• Kontrollera att vapnet är tomt (med propp eller bricka) om du ger det till någon eller tar emot det.
• Vänd dig aldrig om med vapnet i handen, rikta ALLTID i skjutriktningen,
dvs. mot skjutvallen/tavlorna.
• Rör inte vapnet om någon finns framför dig på skjutbanan.

• Kontrollera alltid att vapnet är tomt och har propp eller bricka före markering av måltavla.
• Lek med vapen får naturligtvis inte förekomma.
• Lämna aldrig vapnet synligt hemma eller i bilen.
• Låt aldrig barn eller annan obehörig person röra vapnet.
• Förvara och hantera vapnet med propp eller bricka.
Enskilt
Sätt dig in i klubbens organisation och vem som gör vad i styrelsen. Diskutera dina
rättigheter och skyldigheter som medlem.
Säkerheten är extra viktig i vår sport, hur kan du som aktiv medlem upprätthålla och
kanske öka säkerheten vid träning och tävling.

