Godkendelse af skiveskydningsbane

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk
E‐mail: info@bueskydningdanmark.dk

Klub
Træningsbaneadr.
Formand
Adresse
Postnr. By
Dato for inspektion

Beskrivelse af baneforhold

Ja

Nej

Er der permanente opstillinger på banen
Bruges banen af andre (fodbold – atletik – el. lign.)
Er skydelinje og skivelinje opmærket permanent
Er der levende hegn umiddelbart op til sikkerhedsafgrænsningen af banen
Er banen inkl. sikkerhedsafstanden afmærket på en måde så ingen
utilsigtet kan komme ind på buebanen, når der skydes
Er de stier el. lign som krydser ind over dele af banen?
Hvis ja må klubben kun bruge banen, hvis der opsættes skilte som gør opmærksom på faren

Sikkerhedskrav
Er banen minimum 140 m (sikkerhedsafstand) fra skydelinje til afspærring bag
skiverne, i hele banens bredde
Hvis sikkerhedsafstanden er reduceret, skal der være pilefang bag opstillingerne, i hele banens
bredde inklusiv sikkerhedsafstanden ved siden af de yderste opstillinger min. 2,8 m højt pilefang.
Såfremt der bag pilefanget er beboelser, haver, trafikårer eller åbne faciliteter med personophold,
skal pilefanget være af min. 4 m højde.
Hvis pilefanget består af fangnet skal der være 2 net med minimum ½ m mellem nettene, da de
ellers ikke giver tilstrækkelig effekt.
Afstand fra skiveopstilling til pilefang

m

Højde på pilefang

m

Ja

Nej

Hvor pilefanget er en jordvold el. lign. skal er være en afspærring, som hindrer
at nogen kan kravle / klatre op på toppen af pilefanget, uden af være advaret.
Er der min. 20 m fra de yderste skiver til afspærring på siderne af banen
Hvis der ingen permanent opmærkning af banen er, som sikrer, at alle
sikkerhedsafstande er overholdt ‐ findes der så en skriftlig instruks for
opstilling af skivelinje og skydelinje
Beskriver denne en arbejdsgang, som sikrer, at banen vil overholde
sikkerhedsbestemmelserne i lovkomplekset art. 10.20
Hvis nej, Hvem har ansvaret for opstillingen før træning.
Navn:
Adresse:
Telefon nr:
Banen overholder BD’s sikkerhedsbestemmelser beskrevet i lovkomplekset
artikel 10.20
Banen er gennemgået med følgende bemærkninger:

Ja
Banen må anvendes til bueskydning
Underskrevet:

Bueskydning Danmark dommer

Næste eftersyn aftalt i måned :

Klub

år

Kopi af rapporten sendes til Bueskydning Danmark, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605
Brøndby sammen med en skitse eller et loftfotografi med målestoksforhold indtegnet.

Nej

