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                              Bilaga till HJK:s säkerhetsbestämmelser   

 

För att stärka säkerheten i vår skytteverksamhet gäller från och med 2010 

nedanstående. 

 

1. Förvaring av klubbens vapen på banan 

Vapnen skall alltid förvaras i skjutledarbåsen på för vapen avsedd 

förvaringsplats. Klubbens vapen skall förvaras åtskilda från andra vapen. Är 

ansvarig skjutledare inte i skjutledarbåset när vapen förvaras där skall dörren 

till skjutledarbåset vara låst. 

 

2. Utlåning av HJK:s vapen 

Utlåning av vapen är reglerad i vapenlagen 3 kap. 3 §. All utlåning av klubbens 

vapen är så kallad ”uppsiktsutlåning”. Utlånare är du som är skjutledare. Du är 

personligen ansvarig för utlåningen och du skall ha vapnet under direkt 

uppsikt. Med direkt uppsikt menas att du skall vara så nära låntagaren att du 

direkt kan ingripa vid fara eller felanvändning av vapnet. 

Enligt vapenlagen får utlåning av vapen aldrig, inte ens vid uppsiktsutlåning, 

ske till person som har fått sin vapenlicens indragen eller blivit vägrad 

vapenlicens.  

När klubbens vapen lånas ut skall låntagaren skriva under klubbens 

vapenlåneintyg där låntagaren försäkrar att inga lagliga hinder finns för 

utlåningen. Utlåning får endast ske när sådan försäkran är underskriven och 

legitimation som styrker låntagarens identitet visats upp. 

Överlämnande och hämtning av skjutvapen till och från låntagare skall ske på 

skjutplatsen alltså när skytten står på skjutplattan eller är i skjutbåset. Vid 

överlämnande och hämtning skall du kontrollera att ingen patron finns i vapnet. 

Som skjutledare skall du stå kvar hos låntagaren tills du fått visshet om att 

låntagaren hanterar vapnet på ett säkert och riktigt sätt. Vid tecken på 

osäkerhet eller felhantering av vapnet skall du omedelbart, på ett vänligt men 

bestämt sätt, instruera om hur vapnet skall hanteras. Du skall lägga särskild 

vikt på kontroll av att laddning utförs med vapnet riktat i skjutriktningen och 

att inte något finger är i varbygeln förrän anläggning har skett och vapnet riktas 

i godkänd skjutriktning. 

Om låntagaren inte rättar sig efter uppmaning skall du avbryta utlåningen 

omedelbart och ta tillbaka vapnet. 
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3. Skyttars egna vapen 

Skyttar ansvar för egna vapen på HJK:s banor. Skyttar skall alltid ha sina vapen 

under sådan uppsikt att lagar och förordningar följs. 

Som skjutledare skall du om du ser ett obevakat vapen omedelbart meddela 

bunkeransvarig som ansvarar för åtgärd. Du skall inte själv hantera ett sådant 

vapen om inte faran är uppenbar och omedelbar. 

4. Skjutledarens ansvar. 

Som skjutledare ansvarar du för att skytteverksamheten sker enlig tillämpliga 

delar i Säk. B och HJK:s regler som finns på HJK:s hemsida. 

Du skall bevaka att skyttet sker på ett säkert och riktigt sätt vid varje tillfälle. 

Du skall omedelbart ingripa vid risk för fara eller felhantering. Ingripandet kan 

ske både verbalt och handgripligen men skall alltid ske med hänsyn till 

situationen. Du får inte tveka att ingripa. 

5. Allmänt 

Kontrollera att vapnet inte laddas med fler patroner en skyttedisciplin tillåter. 

 

Vapen får endast laddas riktat i godkänd skjutriktning. 

  

Kontrollera att avtryckarfingret inte är i varbygeln förrän vapnet är i 

skjutriktningen och det är klart att skjuta. 

Om skada sker på egendom genom skott skall skyttens namn, adress och 

telefonnummer lämnas till bunkeransvarig. Den som orsakat skadan skall 

informeras om att han/hon kan komma att krävas på skadestånd. 

Om skott har avlossats utanför godkänd skjutriktnig eller i riktning så att kula 

inte träffar i kulfånget skall tid, plats, skjutriktning, skyttens namn, person- och 

telefonnummer antecknas och lämnas till bunkern för åtgärd. Vid sådan 

händelse på kulbana skall bunkeransvarig informeras omedelbart och skytten 

skall informeras om att händelsen rapporteras till polismyndigheten i Haninge. 

 

 

 

Detta meddelade skall anslås på samtliga banor och i bunkern 

 

Kenneth G,son  Säkerhetsansvarig HJK  2010-02-20 


