Følgende genstande må ikke
medbringes som håndbagage:
Skydevåben og andre anordninger til affyring af projektiler - anordninger,
der kan eller ser ud til at kunne bruges til at forårsage alvorlig personskade ved affyring af et projektil, herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle typer af skydevåben, f.eks.pistoler, revolvere, 				
rifler og haglgeværer
Legetøjspistoler, kopier og efterligninger af skydevåben,
der ligner rigtige våben
Komponenter til skydevåben bortset fra kikkertsigter
Trykluft- og CO 2 -skydevåben, f.eks.luftpistoler, pellet guns,
luftrifler og skydevåben, der affyrer stålkugler
Signalpistoler og startpistoler
Buer, armbrøster og pile
Geværer, som affyrer harpuner og spyd
Slynger og slangebøsser

Elektrochokapparater - anordninger, der er konstrueret med det 			
særlige formål at bedøve eller lamme offeret, herunder:
•
•
•

Elektrochokapparater som f.eks.elektrochokpistoler,
tasere og elektrochokstave
Apparater til at lamme og aflive dyr
Lammende eller bedøvende kemikalier, gasser og spray,
f.eks.mace, peberspray, capsicumspray, tåregas,
syreholdig spray og dyreafskrækningsspray

Spidse og skarpe genstande - spidse og skarpe genstande, der kan
bruges til at forårsage alvorlig personskade, herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Genstande, der er udformet til at hugge, f.eks. store
og små økser og kødøkser
Isøkser og issyle
Barberblade
Hobbyknive
Knive med en bladlængde på mere end 6 cm
Sakse med en bladlængde på mere end 6 cm målt
fra omdrejningspunktet
Kampsportsudstyr med skarpe spidser eller kanter
Sværd og sabler

Værktøj - værktøj, der kan bruges til enten at forårsage alvorlig personskade eller til at udøve en trussel mod flysikkerheden, herunder:
•
•
•
•
•
•

Koben
Bor og borehoveder, herunder batteridrevne boremaskiner
Værktøjer med et blad eller skaft på mere end 6 cm, der kan
bruges som våben, f.eks.skruetrækkere og mejsler
Save, herunder batteridrevne save
Blæselamper
Bolt- og sømpistoler

Stumpe redskaber - genstande, der kan forårsage alvorlig person-skade,
når de bruges til at slå med, herunder:
•
•
•

Baseball- og softballbat
Køller og stave, f.eks.totenschlægere, knipler og politistave
Kampsportsudstyr

Eksplosive og brændbare stoffer og anordninger - eksplosive og brændbare stoffer og anordninger, der kan, eller ser ud til at kunne bruges til at
forårsage alvorlig personskade eller til at udøve en trussel mod flysikkerheden, herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ammunition
Fænghætter
Detonatorer og lunter/spræng- og tændsnore/brandrør
Kopier eller efterligninger af eksplosive genstande
Miner, granater og andre militære sprængstoffer
Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Røgbomber og røgpatroner
Dynamit, krudt og plastiske sprængstoffer

Rygning generelt og brug af E-cigaretter er ikke tilladt ombord på Air
Greenlands flyvninger:
Nikotin refill til E-cigaretter med faresymbol er ikke tilladt at medbringe
som håndbagage uanset str.  Passageren skal - såfremt det ønskes at
medbringe en / flere refill på rejsen - sende flaskerne som farligt gods.
Væsker
I håndbagagen er det kun tilladt at medbringe væsker eller flydende
stoffer i beholdere, der maksimalt kan rumme 100 ml. Man må godt
medbringe mere end en beholder i sin håndbagage, men ikke flere, end
der kan være i en gennemsigtig og genlukkelig pose på en liter.

Babymad
Du må gerne medbringe babymad og dertilhørende vand i din håndbagage, og det må gerne fylde mere end 100 ml. Det må dog kun være i de
mængder, som der er behov for på flyrejsen. Babymaden skal præsenteres i en separat bakke ved sikkerhedskontrollen.
I nogle lufthavne kan du opleve, at babymad vil blive taget ud til yderligere
test (”skind- og smagstest”). Det kan betyde, at du f.eks. skal smage på
den medbragte babymad.
Flydende medicin
Du må gerne medbringe din flydende medicin i håndbagagen, og det må
gerne fylde mere end 100 ml. Det må dog kun være i de mængder, som
du har behov for under flyrejsen. Resten til dit behov under rejsens ophold skal du pakke i din indskrevne bagage.
Vær opmærksom på, at du skal kunne bevise medicinens ægthed og dit
behov for at medbringe det. Det kan du f.eks. gøre ved, at medbringe
skriftlig dokumentation fra din læge og/eller en kvittering fra apoteket,
som kan fremvises ved sikkerhedskontrollen.
Ved sikkerhedskontrollen skal medicinen tages op af din håndbagage, og
præsenteres i en separat bakke.

