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Skoleskydning 2013 

- Vind 8.000,00 kr. Til din klasse.  

- Et tilbud til alle 5. Klasserne. 
 
- Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for 

instruktion og låner dem geværer - og så får deltagerne deres skudte skiver med hjem, når de har skudt, fortæller 

Kirsten Petersen, som er formand for Dauglykke Skytteforening. Vi har været med helt tilbage fra 1995 – da 

skoleskydning startede. 

 
Alle kommunens 5. Klasser får nu mulighed for at være med i en landsdækkende konkurrence med navnet 
Skoleskydning 2013. 

Læs mere om Skoleskydning 2013 på 
http://www.skoleskydning.dk/ 
 

Skoleskydning er en årligt tilbagevendende konkurrence for elever i 5. 
klasse. Konkurrencen kulminerer i en landsfinale, hvor der er 
pengepræmier til klassekassen på spil. I 2009 var der kun en skole fra 
vores forening – men ”Hvilken én”. Et af vores hold fra Niverødgaards 

skolen fik sølv-medalje og 
var med til Landsfinalen i 
Vingsted – en stor 
oplevelse. 
 
 
Til Højre:                                                                                 
Frederik Dahl,  
Oliver Ridel Haar 
og Marcus Nord Christensen 
 
Til venstre: Niklas Ovesen 
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SKOLESKYDNING – 2009 
 
Ved skoleskydning i 2009 gik det rigtig godt. Skoleskydning foregår normalt sådan at skolen aftaler en dag, hvor 
skolens elever fra 5. klasse kommer op og prøver at skyde. De får så lov til at komme op og skyde mod betaling indtil 
skoleskydningen var slut i november 2009. Der var Amtsfinale den 21. november hvor de 20 bedste 4-mandshold fra 
hele Amtet skød om at komme til Vingsted og skyde landsfinale. 
 
Vi havde desværre KUN en skoleklasse med i skoleskydning det år, men når eleverne gør det så godt som de gjorde er 
ÉN klasse jo også nok. Vores ene hold fra Niverødgaardsskolen kom med på 3. bedste resultat i indledende runde. Til 
Amtsfinalen skød de så godt at de fik en meget flot 2. plads og sølvmedaljer. Derfor havde de kvalificeret sig til 
Landsfinalen i Vingsted ugen efter. Vi havde en meget fin tur til det jyske. De blev altså imellem de 30 bedste hold i 
hele Danmark hvor der i alt deltog 2200 hold – en meget stor præstation og et stort tillykke fra Dauglykke 
Skytteforening. 
 
Nicklas Ovesen:  191/06 
Frederik Dahl:   194/04 
Oliver Ridel Haar:  186/00 
Marcus Nord Christensen:  187/02  
I alt:   758/12  
 
Hvilket rakte til en samlet 22. plads i finalen. Det bedste hold i den indledende runde i finalen havde 790/35 point – så 
der var et stykke vej til finalepladsen – hvor de fem bedste hold konkurrerede om titlen. 
 
På forrige side kan I se billeder af de fire dygtige skytter: På de to billeder ses de spændte skytter inden finalen og 
Nicklas Ovesen i nærbillede. Billeder og tekst – Kirsten Petersen 
 

Det er De Danske Skytteforeninger og Dansk Skoleidræt, der står bag tilbudet. Og det er de lokale 
skytteforeninger, som inviterer eleverne på skydebanen og sørger for, at de bliver undervist i at skyde, men også at de 
får indsigt i sikkerhed og våben. 

 
Det kræver hverken kendskab til skydning eller specielt tøj: Skydning er nemlig én af de få idrætsgrene, som man 

kan gå lige ind fra gaden og dyrke. Og så er der i øvrigt et par små gaver til alle, som deltager. 
 

SKOLESKYDNING 2012 
I 2012 havde Dauglykke skytteforening kun klasser fra en eller to skoler afhængigt om man tæller de 

sammenlagte skoler som flere eller ej. Alle vores 5 klasser kom fra Nivå Skole og Fredensborg Skole. Der har været helt 
præcist 112 elever oppe og prøve kræfter med skydning. Det har for alle været en god og positiv oplevelse. Vi fik hele 6 
hold (2 fra Fredensborg Skole og 4 fra Nivå Skole) med i landsdelsfinalen. Hvor holdet fra Nivå Skole Syd 5.C fik en 
sammenlagt 5. plads i Landsdelsfinalen med 748/8 point. 

 
 

ÅBNINGSTIDER:  MANDAG KL. 18:30 - 21:00 
    TORSDAG KL. 18:30 - 21:00. 
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HVAD GØR SKOLEN ??? 
 

REGLER: 
 
- Den eneste betingelse er at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Piger og drenge må 

gerne skyde på samme hold og der er ingen begrænsning på, hvor mange hold den enkelte klasse må 
stille med. Hver skytte må selvfølgelig kun deltage på et hold i landsdelsfinalen. Dauglykke 
Skytteforening sørger for instruktion og låner dem geværer - og så får deltagerne hver deres skudte 
skiver med hjem, når de har skudt, fortæller Kirsten Petersen som er formand for skytteforeningen. 

 
 Skydningen afvikles rundt om i landet med indledende runde i løbet af oktober-november. 
 Det er enkelt at deltage: Der skydes 5 prøveskud og 20 gældende skud på den indendørs 15 m. bane. 
 De 20 hold med højeste samlede point sum går videre til en Landsdelsfinale. 

Vinderen af landsdelsfinalen skal til en landsfinale i Vingsted Skydecenter ved Vejle sammen med alle 
andre amtsvindere. 

 
VINDER-HOLDET MODTAGER 8.000,00 kr. : 

 Landsdelsfinalen afholdes lørdag den 16. November, hvorfra vinderholdet fortsætter i landsfinalen i Vingsted 
ved Vejle lørdag d. 23. November:  
 - Holdet, der vinder landsfinalen, får 8.000,00 kr. som tilskud til klasse-kassen, men der er også præmier til de 
andre finalister, fortæller formand Kirsten Petersen.  
 

GØR SKYDNING TIL ET TEMA. 
EN TRÆNINGSSKYDNING KOSTER 20,00 KR. PR. GANG 

 
 De Danske Skytteforeninger har i samarbejde med Dansk Skoleidræt udgivet et tema hæfte omkring skydning. 
Det kan rekvireres gennem Dansk Skoleidræt. Der medsendes også en lærervejledning. Temahæftet omhandler de fleste 
facetter omkring skydning og nogle gode historier og opgaver til eleverne.  
Hæftet er på 48 sider og hedder: Skoleskydning – Temahæfte for skolernes 5. Klasser.  
Dette kan hentes på hjemmesiden http://www.skoleskydning.dk/. Der findes også flyers til både elever og lærer samt en 
plakat. Dette er medsendt i email til skolen. 
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Der vil være mulighed for, at eleverne kan komme i skytteforeningen og træne mandage og torsdage kl. 18.30 - 21.00, 
både FØR deres Skydedag med skolen og frem til landsdelsfinalen samt en evt. landsfinale, den eneste betingelse er at 
skolen har meldt sig til skoleskydning i Dauglykke Skytteforening. Dette gælder fra mandag den 30. september (uge 40), 
hvor vi starter vores 15m sæson. 
 
HUSK at Sig, du er med i Skoleskydning, HVER GANG du kommer i foreningen. Du kan altså måske nå at blive bedre 
inden ”skolens skydedag” og få et rigtigt godt resultat. En skydning koster 20,00 pr. gang.  
 
De eventuelle skoler/Hold som kommer med til en landsdelsfinale får besked senest mandag d. 11. november 2013.   
 

8 VÆSENTLIGE GRUNDE TIL AT PRØVE SKYDNING 
• Alle kan være med – boldøje og fysisk styrke er ikke nødvendig.  
• Alles resultater tæller, ingen vælges fra.  
• Drenge og piger kan være på samme hold.  
• Der er en lille erindringsgave til alle. 
• Det er aldrig for sent til at starte på noget nyt 
• Hele familien kan dyrke denne sport sammen 
• Skydning styrker den enkelte ro og koncentration 
• Det foregår i ens eget tempo. 

 

 PRØV AT SKYDE I SKOLE-TIDEN, DET ER "SKOLENS SKYDEDAG". 
 
 - Vi håber dette initiativ har interesse for eleverne, da skydesporten er en spændende idrætsgren for hele familien 
og skydning er med til at forøge koncentrationsevnen og balancen, noget vi alle kan have behov for. Vi har foreløbigt 
reserveret onsdag formiddag hvor der afholdes “Skydedage”, dog vil det afhænge af både hvor stor interessen er samt 
hvornår skolerne kan afse tid til dette arrangement. Skolen eller klasselærerne for 5. klasse kontakter undertegnede mht. 
hvornår klassen/erne kan komme op og skyde. (Fortrinsvis Onsdag formiddage). Skolen udfylder den medsendte liste, 
efter skydningen vil klassen inddeles i hold af 4 elever fra samme klasse afhængigt af resultaterne. Dauglykke 
Skytteforening stiller instruktører til rådighed i lighed med de andre år. Hvis eleverne vil kan de komme op og træne/for 
at forsøge at forbedre deres resultat fra "skolens skydedag". Man må have lov at forbedre sit resultat 1 gang.  
 
Det er gratis for skolen og eleverne på SKOLENS SKYDEDAG, men når børnene vil op og træne i foreningens 
åbningstider koster det 20,00 pr. skydning for at dække omkostningerne. 
 
Alt dette kan aftales med Kirsten Petersen eller Kaj-Axel Witt (Se nedenstående). Kaj-Axel Witt og Bent Westen vil dog 
mest stå for selve afviklingen af "Skolens skydedag". 
 
Seneste tilmelding er torsdag den 3. oktober 2013, på vedlagte blanket. 
 
Yderligere information samt tilmelding varetages af Dauglykke Skytteforenings kontaktpersoner omkring 
skoleskydning:  
 
 Kirsten Petersen  Kaj-Axel Witt    Bent Westen 
 Ny Strandvej 87  Kohaven 4, Esbønderup  Frederikkevej 8 A 
 3060 Espergærde  3230 Græsted   3050 Humlebæk 
 TLF: 2896 3064  TLF: 21 42 01 84  TLF: 40 75 47 00 
 Email: skrivtil@kipetersen.dk Email: wittsbolig@tdcadsl.dk  bent@westen.dk 
 
 
     eller i Skytteforeningen: Man. eller tors. kl. 18.30 - 21.00 på telefon: 4919 2080 
 

Tilmelding senest torsdag den 3. oktober 2013. 
 
  Med venlig hilsen og på forhånd tak  
  Kirsten Petersen 
  Formand 
 
  Dauglykke Skytteforening  40. kreds 
  Humlebækvej 64 D, 3480 Fredensborg, TLF: 4919 2080 
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Skoleskydning 2013 
  (kan kopieres) 
SKOLENS NAVN: 

 
           SKOLENS ADRESSE: 
 
          POSTNR./BY: 
 
                    EMAIL: 
 
KONTAKTPERSON PÅ SKOLEN: 

Skytteforening: 11-040 Dauglykke Skytteforening     DDS Nordsjælland 
Kontaktperson: Kirsten Petersen, Ny Strandvej 87, 3060 Espergærde. TLF:2896 3064, Tilmelding senest torsdag den 
3. oktober 2013. 

ELEVENS NAVN KLASSE RESULTAT 
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2    

3    
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SIKKERHEDSBESTEMMELSER PÅ SKYDEBANEN 
 
Følgende punkter skal bemærkes og påtales ved brug.  
Punkt 1) Kontroller våbnet er rent og ingen patroner sidder i. 
Punkt 2) Du må først lade og skyde, når du får tilladelse. 
Punkt 3) Når våbnet er ladt og når du aflader, skal våbnet pege mod skiverne og 
            Du må ikke forlade standpladsen, når der ikke er afladt. 
Punkt 4) Hvis du ikke holder fast I våbnet, aflades det  
  og bundstykket skal stå åbent. 
Punkt 5) Når skydningen er færdig, skal våbnet aflades og du samt 

banekontrolløren (kommandøren) skal kontrollerer at våbnet er tomt 
INDEN DU FORLADER STANDPLADSEN. 

Punkt 6) Til og fra standplads skal våbnet bæres så lås og bundstykke er synligt og 
åbent samt SIKKERHEDS-PLØG. 

Punkt 7) SIGT ELLER PEG ALDIG mod andre med et våben. 
Punkt 8) Våbnet skal transporteres I taske udenfor Skydebanen. 
Punkt 9) Er der personer I fareområdet, skal våbnet være afladt. 
Punkt 10) Får du en klikker, skal dette afleveres til Banekommandøren. 

Ammunition, defekt eller ej, må ikke efterlades på banen. 
Punkt 11) Banekommandøren skal adlydes ubetinget I alle forhold. 
Punkt 12) Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind, hvis en af ovennævnte 

punkter overtrædes. 
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Skoleskydning 2013 

- Vind 8.000,00 kr. Til din klasse.  

- Et tilbud til alle 5. Klasserne. 
 
- Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for 

instruktion og låner dem geværer - og så får deltagerne deres skudte skiver med hjem, når de har skudt, fortæller 

Kirsten Petersen, som er formand for Dauglykke Skytteforening. Vi har været med helt tilbage fra 1995 – da 

skoleskydning startede. 

 
Alle kommunens 5. Klasser får nu mulighed for at være med i en landsdækkende konkurrence med navnet 
Skoleskydning 2013. 

Læs mere om Skoleskydning 2013 på 
http://www.skoleskydning.dk/ 
 

Skoleskydning er en årligt tilbagevendende konkurrence for elever i 5. 
klasse. Konkurrencen kulminerer i en landsfinale, hvor der er 
pengepræmier til klassekassen på spil. I 2009 var der kun en skole fra 
vores forening – men ”Hvilken én”. Et af vores hold fra Niverødgaards 

skolen fik sølv-medalje og 
var med til Landsfinalen i 
Vingsted – en stor 
oplevelse. 
 
 
Til Højre:                                                                                 
Frederik Dahl,  
Oliver Ridel Haar 
og Marcus Nord Christensen 
 
Til venstre: Niklas Ovesen 
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SKOLESKYDNING – 2009 
 
Ved skoleskydning i 2009 gik det rigtig godt. Skoleskydning foregår normalt sådan at skolen aftaler en dag, hvor 
skolens elever fra 5. klasse kommer op og prøver at skyde. De får så lov til at komme op og skyde mod betaling indtil 
skoleskydningen var slut i november 2009. Der var Amtsfinale den 21. november hvor de 20 bedste 4-mandshold fra 
hele Amtet skød om at komme til Vingsted og skyde landsfinale. 
 
Vi havde desværre KUN en skoleklasse med i skoleskydning det år, men når eleverne gør det så godt som de gjorde er 
ÉN klasse jo også nok. Vores ene hold fra Niverødgaardsskolen kom med på 3. bedste resultat i indledende runde. Til 
Amtsfinalen skød de så godt at de fik en meget flot 2. plads og sølvmedaljer. Derfor havde de kvalificeret sig til 
Landsfinalen i Vingsted ugen efter. Vi havde en meget fin tur til det jyske. De blev altså imellem de 30 bedste hold i 
hele Danmark hvor der i alt deltog 2200 hold – en meget stor præstation og et stort tillykke fra Dauglykke 
Skytteforening. 
 
Nicklas Ovesen:  191/06 
Frederik Dahl:   194/04 
Oliver Ridel Haar:  186/00 
Marcus Nord Christensen:  187/02  
I alt:   758/12  
 
Hvilket rakte til en samlet 22. plads i finalen. Det bedste hold i den indledende runde i finalen havde 790/35 point – så 
der var et stykke vej til finalepladsen – hvor de fem bedste hold konkurrerede om titlen. 
 
På forrige side kan I se billeder af de fire dygtige skytter: På de to billeder ses de spændte skytter inden finalen og 
Nicklas Ovesen i nærbillede. Billeder og tekst – Kirsten Petersen 
 

Det er De Danske Skytteforeninger og Dansk Skoleidræt, der står bag tilbudet. Og det er de lokale 
skytteforeninger, som inviterer eleverne på skydebanen og sørger for, at de bliver undervist i at skyde, men også at de 
får indsigt i sikkerhed og våben. 

 
Det kræver hverken kendskab til skydning eller specielt tøj: Skydning er nemlig én af de få idrætsgrene, som man 

kan gå lige ind fra gaden og dyrke. Og så er der i øvrigt et par små gaver til alle, som deltager. 
 

SKOLESKYDNING 2012 
I 2012 havde Dauglykke skytteforening kun klasser fra en eller to skoler afhængigt om man tæller de 

sammenlagte skoler som flere eller ej. Alle vores 5 klasser kom fra Nivå Skole og Fredensborg Skole. Der har været helt 
præcist 112 elever oppe og prøve kræfter med skydning. Det har for alle været en god og positiv oplevelse. Vi fik hele 6 
hold (2 fra Fredensborg Skole og 4 fra Nivå Skole) med i landsdelsfinalen. Hvor holdet fra Nivå Skole Syd 5.C fik en 
sammenlagt 5. plads i Landsdelsfinalen med 748/8 point. 

 
 

ÅBNINGSTIDER:  MANDAG KL. 18:30 - 21:00 
    TORSDAG KL. 18:30 - 21:00. 
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HVAD GØR SKOLEN ??? 
 

REGLER: 
 
- Den eneste betingelse er at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Piger og drenge må 

gerne skyde på samme hold og der er ingen begrænsning på, hvor mange hold den enkelte klasse må 
stille med. Hver skytte må selvfølgelig kun deltage på et hold i landsdelsfinalen. Dauglykke 
Skytteforening sørger for instruktion og låner dem geværer - og så får deltagerne hver deres skudte 
skiver med hjem, når de har skudt, fortæller Kirsten Petersen som er formand for skytteforeningen. 

 
 Skydningen afvikles rundt om i landet med indledende runde i løbet af oktober-november. 
 Det er enkelt at deltage: Der skydes 5 prøveskud og 20 gældende skud på den indendørs 15 m. bane. 
 De 20 hold med højeste samlede point sum går videre til en Landsdelsfinale. 

Vinderen af landsdelsfinalen skal til en landsfinale i Vingsted Skydecenter ved Vejle sammen med alle 
andre amtsvindere. 

 
VINDER-HOLDET MODTAGER 8.000,00 kr. : 

 Landsdelsfinalen afholdes lørdag den 16. November, hvorfra vinderholdet fortsætter i landsfinalen i Vingsted 
ved Vejle lørdag d. 23. November:  
 - Holdet, der vinder landsfinalen, får 8.000,00 kr. som tilskud til klasse-kassen, men der er også præmier til de 
andre finalister, fortæller formand Kirsten Petersen.  
 

GØR SKYDNING TIL ET TEMA. 
EN TRÆNINGSSKYDNING KOSTER 20,00 KR. PR. GANG 

 
 De Danske Skytteforeninger har i samarbejde med Dansk Skoleidræt udgivet et tema hæfte omkring skydning. 
Det kan rekvireres gennem Dansk Skoleidræt. Der medsendes også en lærervejledning. Temahæftet omhandler de fleste 
facetter omkring skydning og nogle gode historier og opgaver til eleverne.  
Hæftet er på 48 sider og hedder: Skoleskydning – Temahæfte for skolernes 5. Klasser.  
Dette kan hentes på hjemmesiden http://www.skoleskydning.dk/. Der findes også flyers til både elever og lærer samt en 
plakat. Dette er medsendt i email til skolen. 
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Der vil være mulighed for, at eleverne kan komme i skytteforeningen og træne mandage og torsdage kl. 18.30 - 21.00, 
både FØR deres Skydedag med skolen og frem til landsdelsfinalen samt en evt. landsfinale, den eneste betingelse er at 
skolen har meldt sig til skoleskydning i Dauglykke Skytteforening. Dette gælder fra mandag den 30. september (uge 40), 
hvor vi starter vores 15m sæson. 
 
HUSK at Sig, du er med i Skoleskydning, HVER GANG du kommer i foreningen. Du kan altså måske nå at blive bedre 
inden ”skolens skydedag” og få et rigtigt godt resultat. En skydning koster 20,00 pr. gang.  
 
De eventuelle skoler/Hold som kommer med til en landsdelsfinale får besked senest mandag d. 11. november 2013.   
 

8 VÆSENTLIGE GRUNDE TIL AT PRØVE SKYDNING 
• Alle kan være med – boldøje og fysisk styrke er ikke nødvendig.  
• Alles resultater tæller, ingen vælges fra.  
• Drenge og piger kan være på samme hold.  
• Der er en lille erindringsgave til alle. 
• Det er aldrig for sent til at starte på noget nyt 
• Hele familien kan dyrke denne sport sammen 
• Skydning styrker den enkelte ro og koncentration 
• Det foregår i ens eget tempo. 

 

 PRØV AT SKYDE I SKOLE-TIDEN, DET ER "SKOLENS SKYDEDAG". 
 
 - Vi håber dette initiativ har interesse for eleverne, da skydesporten er en spændende idrætsgren for hele familien 
og skydning er med til at forøge koncentrationsevnen og balancen, noget vi alle kan have behov for. Vi har foreløbigt 
reserveret onsdag formiddag hvor der afholdes “Skydedage”, dog vil det afhænge af både hvor stor interessen er samt 
hvornår skolerne kan afse tid til dette arrangement. Skolen eller klasselærerne for 5. klasse kontakter undertegnede mht. 
hvornår klassen/erne kan komme op og skyde. (Fortrinsvis Onsdag formiddage). Skolen udfylder den medsendte liste, 
efter skydningen vil klassen inddeles i hold af 4 elever fra samme klasse afhængigt af resultaterne. Dauglykke 
Skytteforening stiller instruktører til rådighed i lighed med de andre år. Hvis eleverne vil kan de komme op og træne/for 
at forsøge at forbedre deres resultat fra "skolens skydedag". Man må have lov at forbedre sit resultat 1 gang.  
 
Det er gratis for skolen og eleverne på SKOLENS SKYDEDAG, men når børnene vil op og træne i foreningens 
åbningstider koster det 20,00 pr. skydning for at dække omkostningerne. 
 
Alt dette kan aftales med Kirsten Petersen eller Kaj-Axel Witt (Se nedenstående). Kaj-Axel Witt og Bent Westen vil dog 
mest stå for selve afviklingen af "Skolens skydedag". 
 
Seneste tilmelding er torsdag den 3. oktober 2013, på vedlagte blanket. 
 
Yderligere information samt tilmelding varetages af Dauglykke Skytteforenings kontaktpersoner omkring 
skoleskydning:  
 
 Kirsten Petersen  Kaj-Axel Witt    Bent Westen 
 Ny Strandvej 87  Kohaven 4, Esbønderup  Frederikkevej 8 A 
 3060 Espergærde  3230 Græsted   3050 Humlebæk 
 TLF: 2896 3064  TLF: 21 42 01 84  TLF: 40 75 47 00 
 Email: skrivtil@kipetersen.dk Email: wittsbolig@tdcadsl.dk  bent@westen.dk 
 
 
     eller i Skytteforeningen: Man. eller tors. kl. 18.30 - 21.00 på telefon: 4919 2080 
 

Tilmelding senest torsdag den 3. oktober 2013. 
 
  Med venlig hilsen og på forhånd tak  
  Kirsten Petersen 
  Formand 
 
  Dauglykke Skytteforening  40. kreds 
  Humlebækvej 64 D, 3480 Fredensborg, TLF: 4919 2080 
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Skoleskydning 2013 
  (kan kopieres) 
SKOLENS NAVN: 

 
           SKOLENS ADRESSE: 
 
          POSTNR./BY: 
 
                    EMAIL: 
 
KONTAKTPERSON PÅ SKOLEN: 

Skytteforening: 11-040 Dauglykke Skytteforening     DDS Nordsjælland 
Kontaktperson: Kirsten Petersen, Ny Strandvej 87, 3060 Espergærde. TLF:2896 3064, Tilmelding senest torsdag den 
3. oktober 2013. 

ELEVENS NAVN KLASSE RESULTAT 
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SIKKERHEDSBESTEMMELSER PÅ SKYDEBANEN 
 
Følgende punkter skal bemærkes og påtales ved brug.  
Punkt 1) Kontroller våbnet er rent og ingen patroner sidder i. 
Punkt 2) Du må først lade og skyde, når du får tilladelse. 
Punkt 3) Når våbnet er ladt og når du aflader, skal våbnet pege mod skiverne og 
            Du må ikke forlade standpladsen, når der ikke er afladt. 
Punkt 4) Hvis du ikke holder fast I våbnet, aflades det  
  og bundstykket skal stå åbent. 
Punkt 5) Når skydningen er færdig, skal våbnet aflades og du samt 

banekontrolløren (kommandøren) skal kontrollerer at våbnet er tomt 
INDEN DU FORLADER STANDPLADSEN. 

Punkt 6) Til og fra standplads skal våbnet bæres så lås og bundstykke er synligt og 
åbent samt SIKKERHEDS-PLØG. 

Punkt 7) SIGT ELLER PEG ALDIG mod andre med et våben. 
Punkt 8) Våbnet skal transporteres I taske udenfor Skydebanen. 
Punkt 9) Er der personer I fareområdet, skal våbnet være afladt. 
Punkt 10) Får du en klikker, skal dette afleveres til Banekommandøren. 

Ammunition, defekt eller ej, må ikke efterlades på banen. 
Punkt 11) Banekommandøren skal adlydes ubetinget I alle forhold. 
Punkt 12) Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind, hvis en af ovennævnte 

punkter overtrædes. 


