SPECIELLT

SKYDDA SYNEN OCH HÖRSELN

UPPFÖR dig alltid sakligt och uppmärksamma de
andra användarna och andra användningssätt.

Den största hälsorisken med skytte som hobby
är hörselskador. Hörselskador kan lätt undvikas
genom att vara tillräckligt försiktig och genom att
skydda sin hörsel på rätt sätt.

BEFATTA DIG INTE med fria övningar eller verk
samheten på speciellt reserverade banor bara
den är trygg och i enlighet med banans bestäm
melser. Speciellt träning för jakt kräver olika va
riationer i skottmängd, avstånd och skjutställ
ningar.
PÅ HAGELBANAN:
■■ Håll vapnet brutet eller låset öppet.
■■ Skjut provskotten vågrätt mot den eventuella
bakre skyddsvallen.
■■ Ladda lerduvskastarna endast om du har
fått lov och du har blivit instruerad i hur de
laddas.
PÅ GEVÄRS- OCH PISTOLBANAN:
■■ Håll vapnet i dess fodral/låda tills du är på
din skjutplats.
■■ Ta fram vapnet först då skjutledaren gett lov.
■■ Håll låset öppet och sätt pluggen med flag
gan som visar att vapnet är tomt i loppet.
■■ Akta dig så att låsets rörliga delarna inte ska
dar dina fingrar.
■■ Kontrollera att skjutriktningen är säkrad.
■■ Kom ihåg skillnaden mellan riktlinje och pip
linje speciellt då du skjuter med gevär.
Skjutbanan kan också ha egna ban- och grenspesifika bestämmelser som det är skäl att du
bekantar dig med innan du börjar skyttet.

Hörseln kan försämras redan av ljudet från ett
enda skott. Sök dig genast till läkare om du ut
satts för en skada.
Använd hörselskydd med kåpor för de skyd
dar förutom mot ljud i hörselkanalen också mot
ljud som leds genom benmassan runt örat. Det
rekommenderas att man skyddar sig både med
hörselkåpor och öronproppar (speciellt vid över
.22 kaliber).
Det är skäl att alltid då man skjuter eller är på
skjutbanan skydda ögonen med tillräckligt bra
skyddsglas. Vid skytte kan det flyga små partik
lar från bakvallen, tavlor, duvor, vapnet osv som
man effektivt kan skydda sig mot med skydds
glas.
Det första en nybörjare bör skaffa sig är
ordentliga hörselskydd och skyddsglas!

Välkommen med i en
mångsidig hobby!
Mera information:
www.ampumaharrastusfoorumi.fi

Undervisnings- och
kulturministeriet

TRYGGT
PÅ SKJUTBANAN
DÅ DU FÖLJER DE GEMENSAMMA SPELREGLERNA
KAN DE ANDRA PÅ BANAN LITA PÅ DIG OCH
SAMTIDIGT UNDERLÄTTAR DU ARBETET FÖR DE
SOM SVARAR FÖR SÄKERHETEN PÅ SKJUTBANAN

PÅ SKJUTBANAN
■■ Lämna ditt fordon på en för parkering avsedda
plats.
■■ Se till att utryckningsfordon oförhindrat kommer
fram.
■■ Följ skjutbanans regler.
■■ Förbered dig för en eventuell olycka genom att ta
reda på skjutbanans adress/koordinater.
■■ Lyft signalflaggan eller tänd signallamporna
som berättar om att skytte pågår, före du börjar
skjuta.
■■ Försäkra dig om att ingen rör sig på obehöriga
områden.
■■ Rör dig endast på tillåtna områden.
■■ Se till att du alltid skyddar synen och hörseln.
■■ Använd på skjutbanan endast tillåtna vapen,
kalibrar och ammunition.
■■ Då skyttet börjar FÖLJ ALLTID skytteledarens
kommandon och instruktioner.
■■ Hantera vapnet endast då skytteledaren gett lov
eller på ett särskilt hanteringsområde.
■■ Skjut endast på salkiga tavlor som har fästs på
rätt sätt på rätt ramar.
■■ Se till att vapnets pipa alltid pekar åt ett säkert
håll.
■■ Håll vapnet säkrat före och efter skyttet och låset
öppet om möjligt.
■■ Lämna aldrig ditt vapen utan uppsyn.

Du är skyldig att genast avbryta skyttet och all
annan aktivitet och ropa STOP eller ELDUPPHÖR då:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

du upptäcker något som äventyrar säkerheten;
någon anna ropar STOP;
någon gör ett fel som äventyrar säkerheten;
du upptäcker obehörig rörelse inom farozonen ;
eldsvåda uppstår;
du upptäcker en människa, ett fordon eller far
kost inom farozonen; och
■■ förbindelsen med den bemannade markörgraven
bryts.

EFTER SKYTTET:
■■ städas skjutbanan och det sorterade avfallet förs
till rätt uppsamlinskärl;
■■ tas skyltarna och flaggorna som varnar för skyttet
bort. Varningslamporna släcks; och
■■ antalet skott antecknas i skjutdagboken i enlighet
med instruktionerna på banan.

Lämna alltid skjutbanan i åtminstone lika fint
skick som det var före du började skyttet!
Det bör alltid finnas en skjutledare som ansvarar för
säkerheten. Också under sk. fria övningar tar någon
av skyttarna ansvaret som ledare och ser till att alla
skydda synen och hörseln, ger tillstånd att inleda
skyttet och ser till att alla tömmer vapnen före man
går till tavlorna.

SKYTTENS
“TIO BUDORD”
1.

Börja alltid med att granska att
vapnet och magasinen är tomma

2. Ladda ditt vapen med rätt mängd
ammunition först då du är färdig att
börja skyttet
3. Ett vapen bör alltid hanteras som om
det vore laddat
4. Peka aldrig ens med ett tomt vapen
mot någon människa
5. Lär dig hantera ditt vapen före du
börjar skyttet
6. Se till att pipan alltid pekar mot
tavlan/målområdet (PIPKONTROLL)
7. Håll fingret ytterom varbygeln tills
du är redo att avfyra ditt vapen
(FINGERKONTROLL)
8. Töm vapnet omedelbart då du slutat
skyttet
9. Vårda ditt vapen regelbundet
- försäkra dig om dess skick
10. Vapen och rusmedel hör inte ihop
(NOLLTOLERANS)

