
Vejledning for banekommandører 
 

Ved stævner i riffelskydning 50 m. 
 

Banekommandører 

For at sikre at alt går rigtigt til såvel konkurrencemæssigt som sikkerhedsmæssigt, er det 

nødvendigt med banekommandører. 

 

 

Hold øje med 

I det følgende nævnes nogle af de situationer, hvor banekommandøren skal være på vagt: 

 

a. At skytten ikke læner sig op ad eller berører bordet/væggen. D.v.s. at du klart skal kunne 

se luft mellem skytten og bordet/væggen. Kan du ikke det, så bed skytten flytte sig lidt 

tilbage. Bestræb dig på at få dette klaret medens skytten skyder sine prøveskud. 

 

b. At skytten ikke har noget i lommerne eller under tøjet, der kan give ham/hende støtte 

under skydningen. 

 

c. At skytten afgiver sine skud i skydestillingen, der er markeret på skiverne. 

 

d. At skytten, efter at være påbegyndt de gældende skud, ikke skyder flere prøveskud. 

 

e. At skytter, der skyder med albuestøtte, ikke benytter medbragt underlag. 

 

f. At skytter, der benytter albuebeskyttere eller polstring i øvrigt, kun har dette på ydersiden af 

jakken/trøjen. 

 

g. At linksskytter, når der ikke forefindes linksbaner, kan få hjælp til skivetræk og skiveskift i 

liggende skydestilling. Hjælpen skal udføres af en banekommandør. Anden hjælp er ikke 

tilladt. 

 

h. At skytten i knælende skydestilling er iført fodtøj med bøjelig sål. 

 

i.At skytten ikke skyder prøveskud forud for en festskive. 

 

j. At skytten ikke generer andre skytter ved f.eks. at tale højt.  

 

!! HUSK !! 

Mobiltelefoner skal være slukket, når skytterne befinder sig på skydebanen. 

 

Her nævnes svar på nogle spørgsmål, du kan blive stillet overfor. 

 

Fejl på banen eller funktioneringsfejl 

Sker der fejl på banen, så skytten må afbryde sin skydning/flytte til en anden bane eller opstår 

der funktioneringsfejl ved våbnet således, at skytten må reparere våbnet eller fremskaffe et 

andet våben, skal skytten fortsætte sin skydning, hvor den blev afbrudt. Skytten har krav på 

nye prøveskud samt til skydetiden at få tillagt det antal min. afbrydelsen og nye prøveskud har 

varet. 

 

Ikke mit skud 

Påstår en skytte at have et skud i sin skive, som skytten ikke selv har skudt, skal du prøve at 

finde den skytte, som har afgivet skuddet. 



Lykkes det at finde skytten, noterer du på den skive, hvor skuddet sidder, hvem skuddet 

tilhører (nr.), og på den skive, hvor skuddet mangler, noterer du hvilken skive skuddet sidder i 

(nr.). Husk underskrift. 

Lykkes det ikke at finde ”synderen”, får skytten, der har skuddet i sin skive skuddet. 

I begge tilfælde får skytten skuddets værdi. 

Finder du ”synderen”, men der er uenighed om, hvilket skud, der er skudt i forkert skive, får 

”synderen” det dårligste skud i skiven. 

 

For mange skud 

En veteran- eller dameskytte, der har skudt for mange skud i en skive, kan såfremt det ikke er 

i sidste skive, udligne det ved at skyde tilsvarende antal skud færre i næste skive. 

En stillingsskytte, der skyder for mange skud i en af stillingerne, kan IKKE udligne dette ved at 

skyde tilsvarende antal skud færre i næste skive. 

 

2 skud i samme hul 

Er en skytte i tvivl, om der er 2 skud i samme hul, skal du altid sørge for at skiven kommer i 

skivekontrollen, der afgør, hvorvidt der er 1 eller 2 skud. 

 

Forbier 

Et skud, der sidder i skiven men ikke berører yderste ring, betragtes som gældende skud og 

tæller 0 point. 

 

Store skiver 

Når der bruges store skiver, og baggrundspladen ikke er mindst 30 mm bredere, har skytterne 

krav på hjælp til skiveskift i liggende skydestilling. 

Hjælpen skal udføres af en banekommandør, og må kun bestå i at skifte skiverne. Skytten skal 

selv betjene kontakt for skivetræk. 

 

Skud udenfor instiksskiven 

Prøveskud, der sidder udenfor indstiksskiven, skal altid markeres af banekommandøren. Husk 

at notere dit navn. 

Stillingsskytter, der placerer et skud udenfor indstiksskiven, skal altid have markeret i hvilken 

stilling, skuddet er afgivet. 

 

Udvisning 

Bliver du udsat for en skytte, der groft afviser dine anvisninger, kan du bede skytten forlade 

banen. Det vil dog være en god idé først at få fat i en af de andre 

banekommandører/skydelederen eller stævneledelsen, til hvem du i øvrigt altid skal henvende 

dig, hvis du er i tvivl om noget. 

 

Sidst men ikke mindst 

Se efter at låsene på våbnene står åbne og at våbnet er forsynet med en sikkerhedspløk, når 

skytterne forlader banerne samt at der ikke står våben udenfor banerne med låsen lukket. 

 

Husk at betragte våbnet som ladt, indtil du selv har kontrolleret det. 

 

Dette besvarer givet ikke alle spørgsmål, men brug dem, og lad Dansk Firmaidrætsforbunds 

supervisor i skydning, stævneledelsen eller Dansk Firmaidrætsforbunds Idræts- & 

Motionsafdeling vide de ændringer/tilføjelser du evt. kan have. 

 

 

 

 

 


