Laxsjö jakskytteklubb 2017
1. Skjutledare har huvudansvar för alla som besöker och nyttjar banan
men var och en har ett ständigt ansvar för sin egen och andras säkerhet.
2. Alla skyttar och funktionärer skall aktivt medverka till att
säkerhetsbestämmelserna följs.
3. Ingrepp vid fara: den som upptäcker att någon bryter mot
säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattar annan fara skall omedelbart ingripa.
Vid omedelbar fara kommenderas "Avbryt, Eld upphör eller Stopp".
4. Alla har skyldighet att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna till
skjutledare som tar ställning till om hur man går vidare.
5. Omständigheter som lett till olycksfall eller vapensprängning skall alltid utredas.
6. Skyttens eget ansvar:
- Vid all vapenhantering skall vapnet alltid behandlas som om det vore laddat.
- Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de
fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.
7. Max 16 skott = två serier, sedan sist i kön.
8. Gemensamt förhållningssätt på skjutbanan:
• Det är förbjudet att rikta ett vapen - laddat eller oladdat - mot personer eller i
annan riktning så att det kan innebära fara. Alla vapen skall hanteras i säker riktning
uppåt eller ner mot marken. • Provriktning får endast ske på föreskriven plats och
mot anbefallt mål.
• Vapen får inte lämnas utan tillsyn.
• Vapen som skall överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från
skjutplatsen får inte vara laddat.
• Laddning får inte ske förrän kommando ”Ladda” givits.
• Ansvarig skjutledare skall utses då två eller flera skyttar skjuter samtidigt. Den
som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare.
• Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.
• Hagelgevär; dubbelpipiga gevär skall bäras brutna/öppna och halvautomater med
öppet slutstycke.
• Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes
medgivande.
• Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkoholhaltiga drycker
eller droger

