BKO Charlottenlund Fort
Retningslinier for brug af pusterør
De største risici ved præcisionsskydning med pusterør er uopmærksomhed i forhold til forbipasserende, uforsvarlig
behandling af pusterøret i skudøjeblikket og forkert ladning af pusterøret med efterfølgende risiko for at sluge en pil. Det
er vigtigt at de som varetager aktiviteten er blevet grundigt instrueret i hvordan præcisionsskydning med pusterør
udføres. Nedenstående retningslinier og en efterfølgende grundig vejledning i brug af pusterør har til hensigt at eliminere
ovenstående risici.
Sikkerhed
- En voksen skal altid støtte og vejlede nye brugere og skal ved håndtering af pusterøret og pile stå så tæt på at
han/hun kan skride ind overfor fejlagtig eller sikkerhedsmæssig uforsvarlig håndtering i situationen
- Skydning med pusterør må kun varetages af personer, som har gennemgået BKO Introduktionskursus
- Det er altid en voksen der styrer og har ansvaret for aktiviteten
- Pusterør og pile må ikke efterlades uden voksenopsyn
- Når deltageren har afviklet alle sine skud hentes pilene af en voksen
- Ventende deltagere skal holde en sikkerhedsafstand på 2 meter
- At skyde med pusterør sker altid fra en standplads
- Pusterøret må kun lades med pile fra udmundingen af pusterøret, da det dermed sikres at ”anti-swallow” mundstykket
virker efter hensigten. Lades pusterøret fra mundstykket af, er der risiko for at pilen ikke er skubbet langt nok ind,
hvorefter en dyb indånding kan betyde indånding af den fejlagtigt placerede pil
- Præcisionsskydning med pusterør må ikke foregå i Charlottenlund Skov
Banen
- Banen afgrænses af markeringspinde af stål med rød/hvid markeringsstrimmel. Et af de camouflage farvede pilefang
hænges op bag skydeskiven så det kan opfange pile som ikke rammer skydeskiven. Der skal være en
sikkerhedsafstand til skydeskive og pilefang på 2 meter til siderne
- Standpladsen hvorfra man affyrer sine skud kan markeres med en markeringsbrik eller en kæp/gren
- Afstanden fra standpladsen til skydeskiven kan være fra 2-5 meter, afhængigt af deltagernes fysiske formåen
- Skydeskiven hænges op så den hænger stabilt
- Bag den opstillede bane må der ikke være mulighed for at passere for andre deltagere eller tilskuere
Beskrivelse
- Deltagerne skyder efter skydeskivens cirkler, som fra centrum af skiven tæller 25 point (Bulls Eye), 10 point, 9 point
osv.
- Hvis der er tvivl om at en pil sidder lige mellem 2 cirkler eksempelvis tælles det antal point, som er længst ind mod
centrum
Vedligeholdelse
- Pusterør og pile skal tørres af inden de lægges på plads
- Mundstykke og sigtekorn kan forholdsvist let trækkes af, så vær opmærksom på dette
- Pusterør skal lægges ned i hylsteret med udmunding først, da det omvendte kan medføre at pilene sætter sig fast i
hylsteret, når pusterøret forsøges trukket ud, hvorefter det er næsten umuligt at få pusterøret ud igen uden at skære
hylsteret op

