Vejledning for banekommandører
ved stævner i pistolskydning på 25 m
1. Banekommandører
For at sikre at alt går rigtigt til såvel konkurrencemæssigt som sikkerhedsmæssigt, er det
nødvendigt med banekommandører.
2. Hold øje med
2.1 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 man klart skal
kunne se luft mellem skytten og bordet/væggen. Kan man ikke det, så bed skytten flytte
sig. Bestræb dig på at få dette klaret medens skytten skyder sine prøveskud.
b. At skytten ikke har ting 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 skytten ikke generer andre skytter, ved bl.a. at tale højt m.m.
3. Kommandoer – velkomst og instruktion
Skydningens start
a. ”Gør klar til prøveserie 5 skud på 150 sekunder”. Dette kan gentages én (1) gang.
b. ”Gør klar til 1./2./3./4. gældende serie á 5 skud på 150 sekunder”.
c. Efter 5 sekunder kommanderes ”Lad” og efter ca. 45 sekunder spørges: ”Er skytterne
klar?” Er dette tilfældet, startes skydningen ca. 3 sekunder efter på kommandoen
”Skyd”, eller ved at skiverne svinger front mod skytterne.
d. Såfremt der på spørgsmålet ”Er skytterne klar?” svares ”Nej” kommanderes ”Om igen”,
hvorefter der ca. 15 sekunder efter atter spørges ”Er skytterne klar?”. Er det tilfældet
startes skydningen som anført.
e. Bliver der imidlertid på spørgsmålet anden gang også svaret ”Nej”, kommanderes ”Sæt
af”, hvorefter sagen undersøges.
Viser det sig at være en fejl, der ikke umiddelbart kan rettes, kommanderes ”Aflad”.
Når skydningen igen genoptages, startes forfra med ”Gør klar”.
Skydningens afslutning
a. Skydetiden udløber ved:
At der kommenderes ”Hold inde” de sidste 2 sekunder af skydetiden, eller at skiverne
svinges bort, eller at der anvendes et forud bekendtgjort signal.
b. Derefter spørges ”Blev alle færdige?”. Er dette tilfældet, efterfølges spørgsmålet med
kommandoen ”Aflad” og derefter ”Læg våbnene”, og såfremt der ikke er kikkert på
banen vil der blive kommanderet ”Markering”.
c. Ovenstående gentages for hver serie, og efter sidste serie foretages kontrol af våbnene
inden skytterne kan forlade banen. Dersom en skytte ikke er blevet færdig, undersøges
årsagen, og man forholder sig som anført under funktioneringsfejl.
4. Funktioneringsfejl
Som banekommandør kan du blive udsat for at afgøre om en funktioneringsfejl er lovlig
eller ulovlig. Regler for funktioneringsfejl er beskrevet nedenfor, men findes også i
generelle bestemmelser § 8.
5. Definition og forhold
Hvis et skud ikke er bleve affyret på grund af funktioneringsfejl ved et våben, skal skytten
straks indtage udgangsstilling, eller fortsat holde våbnet pegende i skudretningen og
underrette banekommandøren om funktioneringsfejlen ved at hæve den frie hånd eller
give et tegn uden at forstyrre øvrige skytter.
Hvis det ikke umiddelbart kan erkendes, hvad årsagen til fejlen er, skal banekommandøren
på forsvarlig måde tage våbnet, rette det mod banens endevold uden at pege mod skiven
og påvirke aftrækkeren en gang.

Affyres våbnet er funktioneringsfejlen ”ikke gyldig”: Affyres våbnet ikke, afgøres fejlens art
evt. sammen med dommeren.
Opstår funktioneringsfejl under prøveskydning eller gældende 150 sekunders serie, kan det
være en fordel, at skytten selv afhjælper fejlen og fortsætter skydningen. Kommer skytten
imidlertid i tidsnød efter selv at have forsøgt at afhjælpe fejlen og melder funktioneringsfejlen,
bliver fejlen regnet som ”ikke gyldig”, med mindre fejlen er skjult (brækket slagstift m.v.).
6. Som gyldig funktionsfejl anerkendes
6.1
a. Projektilet har ikke forladt løbet.
b. Mekanismen er udløst.
c. Der er uaffyret patron i kammeret med tydelig anslag af slagstiften.
d. Hylstret ikke kastet ud.
e. Patron, hylster eller andet har hindret mekanismen i at fungere.
f. Slagstiften er faldet af eller beskadiget.
g. Andre dele af våbnet beskadiget, således at korrekt funktionering hindres (f.eks.
forårsager automatisk affyring).
7. Som ”ikke gyldig” funktioneringsfejl betragtes
7.1.
a. Skytten har rørt bundstykket eller sikring, eller våbnet er blevet berørt af en anden
person, inden det er blevet undersøgt af banekommandøren.
b. Våbnet er ikke blevet afsikret forinden skydning.
c. Skytten har ikke ladt sit våben forinden skydning.
d. Skytten har ladt med mindre end 5 patroner.
e. skytten har ikke sluppet aftrækkeren helt efter affyring af foregående skud.
f. Våbnet er ladt med forkert ammunition.
g. Magasinet er forkert isat eller faldet af under skydningen.
h. Enhver årsag som skytten med rimelighed burde have kontrolleret forinden skydningens
påbegyndelse.
8. Andre bemærkninger
Hvis en konstateret våbenfejl ikke kan afhjælpes, kan skytten tilbydes at fortsætte
skydningen med erstatningsvåben. Skytten må i dette tilfælde skyde nye prøveskud.
Hvis ovennævnte medfører forsinkelse i skydningen, kan skydelederen beordre anden tid
og standplads for skyttens resterende serie.
9. Omskydning ved funktioneringsfejl
funktioneringsfejl i gældende serie.
Der tillades 2 omskydninger pr. skydning (1 skydning er lig med 8 serier á 5 skud).
10. Gyldige funktioneringsfejl i gældende serier
Serien skydes om, og skytten noteres for de 5 dårligste af alle afgivne skud.
Eks.: Hvis skytten får funktioneringsfejl efter 3 skud, skydes der 5 nye skud således, at der
er 8 skud i skiven, og her er det de 5 dårligste, der er tællende.
Er der kun 7 skud i skiven, betragtes det manglende skud som en forbier, og noteres som
sådan.
11. Ikke gyldig funktioneringsfejl i gældende serie
Ingen omskydning, afgivne skud tæller, og det/de skud der mangler, bliver noteret som
forbier(e).
12. Funktioneringsfejl i prøveserie
Opstår fejlen i en prøveserie vil denne ikke tælle med i antallet af funktioneringsfejl pr.
omgang, og der vil ikke blive foretaget omskydning. Skytten har imidlertid ret til at fuldføre
prøveserien, men mod en stationær, frontvendt skive, skydetid 2 minutter.

13. Skud i utide
Skud afgivet før seriens begyndelse eller efter seriens ophør regnes som forbier.
13.2 Serien regnes påbegyndt på kommandoen ”skyd”, eller når skiverne svinges frem.
Serien regnes for ophørt på kommandoen ”hold inde”, eller når skiverne svinges bort.
Opstår der ved skydning tvivl om hvilket/hvilke skud, der blev afgivet før seriens
begyndelse/efter seriens ophør, tages fra den bedste ende.
14. Skud i forkert skive
En skytte, der skyder i forkert skive, vil få det/disse skud noteret som forbier(e). Skytten
må ikke skyde skuddet/skuddene om.
14.2 Den skytte som har for mange skud i sin skive, skal tilskrives det/de bedste skud i
skiven, såfremt det ikke kan afgøres – som f.eks. ved brug af bagskiver – hvilke skud der
tilfører den pågældende skytte.
15. Skud uden for indstiksskiven
Skulle der komme skud uden for indstiksskiven skal disse påføres indstiksskiven med værdi
og position, således der ikke er nogen tvivl for skivebedømmerne.
16. 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 stævnelederen, til hvem du i øvrigt altid skal
henvende dig, hvis du er i tvivl om noget.
17. Sidst men ikke mindst
Se efter at våbnene er afladt og forsynet med en sikkerhedspløk, når skytterne forlader
banerne, samt at der ikke er våben udenfor banerne med bundstykket lukket, såfremt det
er muligt.
17.2. Kan bundstykket ikke stå åbent, kontrolleres våbnet visuelt, så det med sikkerhed kan
konstateres, at det ikke er ladt.
17.3 Ser du et våben med lukket bundstykke og uden sikkerhedspløk, beder du ejeren om
at åbne den og montere en sikkerhedspløk. Er skytten ikke til stede ved våbnet skal du
selv åbne bundstykket, og sikre dig at våbnet er afladt.
!! HUSK HUSK HUSK !!
Ethvert våben, der ikke er kontrolleret af dig, eller som ikke har bundstykket åbent, skal
betragtes som ladt hver gang, du ser våbnet.
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.

