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Säkerhetsregler och ansvar på Onsala Luftgevärsklubb 
 
Att ägna sig åt skytte innebär ett stort ansvar. Vapen kan i orätta händer vara livsfarliga. Därför 

omgärdas skyttet av en mängd säkerhetsregler. Den allra viktigaste regeln för en skytt är att man alltid 

skall betrakta ett vapen som laddat. Detta innebär att man under inga som helst omständigheter 

får lov att rikta vapnet mot en annan människa. Vapnet skall under skjutning alltid vara riktat mot 

tavlan.  

För allmänheten finns en tumregel som man för sitt eget bästa måste följa - vid skjutbanor finns det 

alltid skyltar som talar om att det är en skjutbana, och att man inte skall beträda den, det innebär 

nämligen livsfara. Vår skjutbana är vår idrottsplats, brukar Du gå in på en fotbollsplan mitt under 

pågående match? 

 

Allmänt... 

 Rikta aldrig vapnet mot någon person.  

 Lek aldrig med vapnet, behandla det alltid som om det är laddat tills du förvissat dig om att 

det inte är det. 

 Låt någon annan kontrollera att ditt vapen är oladdat om du skall demonstrera funktionen eller 

dylikt. 

 Lämna aldrig vapnet utan tillsyn. 

  

På skjutbanan... 

 

 När skytte pågår skall alltid den röda flaggan hissas på flaggstången vid anslagstavlan. 

 Följ alltid instruktioner från ansvarig skjutledare. 

 Rör aldrig ett vapen utan ägarens tillstånd. 

 Kontrollera att vapnet är oladdat om du tar emot eller ger ett vapen till någon. 

 Vänd dig aldrig om med ett laddat vapen i handen, rikta alltid i skjutriktningen. 

 Rör inte vapnet om det finns någon framför dig i skjutriktningen. 

 Ladda vapnet endast på kommando från skjutledare 

 Gör alltid "patron ur" om någon störning inträffar. 

 Kontrollera att ditt vapen är oladdat före markering. 

 Lämna aldrig vapnet på skjutplatsen om det inte finns tillsyn ordnad. 

 Förvara vapnet i väska eller på anvisad plats. (OBS vapnet skall vara säkrat.) 

 

 

Övrigt: 

Skyddsglasögon och hörselskydd bör användas vid skytte eller vistelse på skjutområdet. 

Första förband skall alltid finnas till hands vid skjutning. Adress och GPS Position i händelse av 

att man behöver tillkalla ambulans finns uppsatt på informationstavlan. 
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