Sikkerhedsprocedure & kommandoer
25 meter pistolbane
Banekommandør:
Banekommandøren styrer skydningen, og skytterne skal rette sig efter hans kommandoer.

Instruktion til skydeholdet:
Kan gives af banekommandøren forud for hver skydning, som kan indeholde: Velkomst, skydedisciplinen, kommandoerne med intervaller, sikkerhedsmæssige forhold, markering.

Kommandoer:
Skydningens start:
”GØR KLAR TIL PRØVESERIE PÅ 150 SEK. / DUEL”
”GØR KLAR TIL 1. (2., 3., osv.) GÆLDENDE SERIE PÅ 150 sek. / 20 sek. / 10 sek. / DUEL / HURTIGSKYDNING”
Efter ca. 5 sek. kommanderes ”LAD”

-

Efter ca. 45 sek. spørges ”ER SKYTTERNE KLAR?”

Skytten må isættes fyldt magasin eller patroner og der lades. KUN 5 patroner ad gangen!
Skytten må afprøve sin skydestilling, når skydestillingen er afprøvet sænkes våbnet, således, at armen danner en
vinkel med kroppen på ikke over 45 grader i forhold til lodret plan.
Hvis skytterne ikke svarer, startes skydningen efter ca. 3 sekunder efter kommandoen
Hvis der svares NEJ - Kommanderes ”OM IGEN”, hvorefter der efter ca. 15 sekunder igen spørges
”ER SKYTTERNE KLAR?” Hvis der svares ”NEj” igen, kommanderes ”SÆT AF”

Skydningen starter ca. 3 sek. efter kommandoen ”SKYD”

- Der skydes, når skiverne svinger frem, eller lysmarkeringen skifter til grøn.

Skydningens afslutning:
Der kommanderes ”Hold…. inde” de sidste 2 sekunder af skydetiden, eller at skiverne svinger bort.
Hvis banekommandøren kan se, at alle skytter har afgivet 5 skud spørges der ”BLEV ALLE FÆRDIGE?” hvis dette er tilfældet stoppes skydningen.
Såfremt der er skytter, der ikke blev færdige, undersøges årsagen, og man forholder sig som anført i skyttebogen under funktionsfejl.
Der kommanderes ”AFLAD, ISÆT SIKKERHEDSPLØK” derefter ”LÆG VÅGBENE” -

Våbnet lægges på bordet med mundingen pegende fremad.

Efter kontrol adverteres ”MARKERING”.
Skytterne må herefter forlade standpladsen og gå ud på banen for at markere.
Dette gentages for hver serie. Efter sidste serie foretager banekommandøren kontrol af våbnene inden skytterne forlader banen.
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Banekommandøren styrer skydningen, og skytterne skal rette sig efter hans kommandoer.



Alle personer på pistolbanen skal bærer hørerværn.



Når våbnet aflægges skal bundstykket være åbent og der skal være isat sikkerhedspløk og mundingen skal være
pegende fremad ud mod skydebanen.



Når der er folk ud på pistolbanen, må man ikke stå ved sin standplads. Våbnet må ikke røres og der må ikke lades
magasiner op.



Ved funktionsfejl, lægges pistolen på bordet med mundingen pegende fremad, og banekommandøren gøres opmærksom på dette. Der vurderes herefter om der skal foretages omskydning.



Våbnet efterses ved standpladsen.



Skytter der skal skyde på pistolbanen hjælper med op– og nedsætningen af banen.



Har du lånt et våben af foreningen? Så er du ansvarlig for, at det bliver pakket forsvarligt ned igen, og afleveret.



Efter endt skydning, samles afskudte patronhylstre op, kikkert nedtages, skiverne tages ned og sættes på plads,
og skodderne på standpladsen lukkes.

Det er vigtigt at alle bidrager til at vi alle får en god og sikker skydning hvor de praktiske ting fylder mindst
muligt :-)

Skydediscipliner 25 meter
DGI gældende regler / skyttebogen
Standardpistol

Finpistol og Grovvåben

Afstand:

25 meter

Afstand:

25 meter

Skive:

DDS pistolskive nr. 10 (25 m.).

Skive:

DDS pistolskive nr. 10 (25 m.). DDS duelskive (25 m. duel).

Prøveskud: 5 prøveskud forud for gældende skud. Skydetid 150 sek.
Skydetid: 4 serier á 5 skud / 150 sekunder.
4 serier á 5 skud / 20 sekunder.
4 serier á 5 skud / 10 sekunder.

Skydetid: Præcision:
5 prøveskud forud for gældende skud.
(Præsisionsskive) 2 serier á 5 skud / 150 sekunder.
Duel:
(Duelskive)

5 prøveskud forud for gældende skud.
3 serier á 5 skud / 3 sek. pr. skud med 7 sek.
interval.

Hurtigskydning: Ingen prøveskud!
(Duelskive)
3 serier á 5 skud / 10 sek. pr. serie.
Markering: Efter hver serie

Markering: Efter hver serie

OBS: I 2013 blev finpistol programmet ændret.
Det gamle skydeprogram:
Præcision:
6 serier á 5 skud på 5 minutter.
Duel:
6 serier á 5 skud / 3 sek. pr. skud med 7 sek.
interval.

Fejlfindinsskema - pistol
Viljebetonet aftræk. Fingeren placeret forkert. Skævt træk.

Bøjer i håndledet for at modvirke rekyl.
Slapper af i håndleddet før skuddet faktisk er gået af.
Manglende eftersigte.
Ser på skiven i stedet for på sigtemidlerne.
Manglende forståelse for korrekt vandret sigtelinje.

For hurtig slip af våbnet med aftræks fingeren før skudafgivelse.
Manglende eftersigte.

Strammer grebet om skæftet ved skudafgivelse.
Spænder grebet og hiver skuddet af, herved tvinges mundingen til at dyppe mod højre.

Skytten ser på målet i stedet for at fokusere på sigtemidlerne.
Manglende forståelse for korrekte vandret sigtelinje.

Ukoncentreret - vanskeligt at finde en speciel årsag. Kombination af ovennævnte fejl.
Mestrer ikke teknikken.

Forkert fatning om våbnet. Klemmer med tommelfingeren.
Udøver tryk med tommelfingeren på pistolens venstre side,
som bevirker at skuddet flyttes mod højre side.
Der er ikke lige meget luft på højre og venstre side af kornet.

Forkert fatning om våbnet.
Aftræk skal ske med ”blommen” på pegefingeren.
Der er ikke lige meget luft på højre og venstre side af kornet.

Karakteristisk for skyttens førreaktion på rekylen.
Skytten påvirker i ubevidst afventen på rekylens opslag s
kæftet med bagsiden af hånden, hvorved mundingen drejes
op mod højre.

Det mest almindelige fejl-skudbillede. Skyldes at skytten
hiver skuddet af.
Skytten skal træne korrekt aftræksteknik, nemlig at klemme skuddet af.

