Veiligheid bij Schietvereniging Het Fort
Algemene gedragsregels en voorschriften ten aanzien van gebruik "vuurwapens"
Elk wapen dat ter hand wordt genomen moet als (door)geladen worden beschouwd.
Een schietoefening wordt onder geen voorwaarde begonnen of voortgezet zonder de aanwezigheid van de
baancommandant.
De bevelen van de baancommandant dienen onvoorwaardelijk en direct te worden opgevolgd.
Het wapen wordt op de vereniging van en naar de schietstand uitsluitend ongeladen en zonder patroonhouder
vervoerd.
Een wapen mag alleen voor onmiddellijk gebruik op de schietstand ter hand worden genomen.
Het laden en ontladen van een wapen geschiedt uitsluitend op de schietstand.
Hierbij draagt de schutter er zorg voor dat de loop altijd loodrecht op de kogelvanger of in een veilige richting is
gericht.
Het zich omdraaien op, of het verlaten van de schietstand met een geladen wapen is ten strengste verboden.
Breng de vinger pas aan de trekker wanneer het wapen volledig op het doel is gericht.
Bij weigering van het wapen (er gaat geen schot af) handelt men als volgt:
Het wapen blijft op de schietstand en waarschuw direct de baancommandant.
Houd het wapen ten minste 1 minuut gesloten, de loop blijft in de richting van de kogelvanger wijzen (de patroon
kan namelijk nog afgaan omdat de ontsteking vertraagd is, bijvoorbeeld doordat de munitie vochtig is)!
Verhelp de storing onder toezicht van of met behulp van de baancommandant.
Door een hand in de lucht te steken attendeer je de baancommandant er op dat zijn hulp nodig is.
Niet-schutters bevinden zich op een voldoende afstand achter de schutters.
In de regel is het schietpunt dat gebruikt wordt bezet door 1 persoon, behalve als deze begeleid word door een
medeschutter (in overleg met bestuur) of de instructeur.
Het is verboden schutters op de schietstand (onnodig) te hinderen.
Het demonstreren van een vuurwapen anders dan op de schietstand is toegestaan, mits het wapen ter controle
aangeboden is aan een bestuurslid of aan de baancommandant en dat het duidelijk voor iedereen is dat het wapen
niet geladen en veilig is.
Het richten met een geladen of ongeladen wapen op enig ander doel dan de schietschijf is ten strengste verboden.
Het is verboden met een wapen en/of munitie te schieten waaraan zodanige veranderingen zijn aangebracht dat bij
gebruik daarvan de veiligheid van de schutter of andere aanwezige personen in gevaar kan worden gebracht.
Het ter hand nemen van andermans wapen zonder toestemming van de schutter of eigenaar is niet toegestaan.
Als er vragen zijn met betrekking tot de schietsport of wat dan ook, stel ze aan het bestuur, baancommandant of
aan de instructeurs dan zorgen deze voor een antwoord waar u wat aan heeft.
Vergeet nooit het volgende: rare of domme vragen bestaan niet, alleen rare of domme antwoorden.
Bij SV het Fort willen we op een professionele en leuke manier de schietsport nog vele jaren kunnen beoefenen.
Hopelijk draagt dit stukje tekst daaraan bij!

