
 

Skjutbaneinstruktion för Skepplanda skjutbana 
Giltig tom. 2015-12-31 

 
1. Banan ägs av Skepplanda skytteförening.  Tillståndet gäller till 2019-07-02 
2. Skjutbanechef/ansvarig styrelseledamot är:  Jonas Forslund 

Tfn: 0735-746979 
E-mail: lfr.forslund@yahoo.se 

3. Berättigad att använda banan är: Medlem tillhörande Skepplanda Skytteförening, eller av annan skytt, 
endast i samband med tävling eller efter inbjudan av medlem i Skepplanda skytteförening. Vid all skjutning 
skall giltigt medlemskort medföras. Skytt utan giltigt kort kan komma att avvisas från banan. 

4. Tillåtna skjuttider är: Måndag-Söndag 08.00-21.00. Följande dagar råder skjutförbud på hela 
skjutbaneområdet: Långfredag, påskdagen samt juldagen. På skjutavstånd 400-550 råder dessutom 
skjutförbud följande datum under 2015: 15-17/8 samt 31/8-2/9. Fördelning av fasta skjuttider och för 
bokning av skjutbanan se www.skepplandaskytte.se under fliken ”Skjutbanan” 

5. Koordinater/adress: 58°03'21.6"N 12°21'57.5"E, Högsjö mosse 
6. Tillåtna vapentyper: 

6.1 Gevärsbana: Kulgevär och K-pist, inklusive svartkrutsvapen. 
6.2 Pistolbana: Pistoler och revolvrar, inklusive svartkrutsvapen. 

7. Tillåtna fasta skjutplatser: 
7.1 Gevärsbana: Iordningställda skjutvallar på skjutavstånd 100-550 meter. 
7.2 Pistolbana: Skjuthall för skjutavstånd 25 meter. 

8. Skjutledare: Vid all skjutning med två eller fler skyttar skall skjutledare utses. Ensam skytt har själv 
skjutledaransvar. Skjutledare skall ha samband med telefon. 

9. Sjukvårdsmateriel och åtgärder vid olycka: Sjukvårdsväska samt bår finns i målboden för gevär. Ambulans 
tillkallas på larmnummer 112. Meddela olycksplats ” Skepplanda skyttecenter, Högsjö mosse” möt upp 
räddningspersonal vid bommen. 

10. Tillåtna mål och målplaceringar: 
11.1 Generellt: Tillåtna mål är mål tillverkade av papper-, kanalplast-, masonit- och stål. För stålmål gäller att      
dessa är utförda och placerade i splitterskydd enligt bestämmelser i gällande Säk B. Lerduvor är Ej tillåtna mål 
vid placering i kulfången. 
11.2 Gevärsbana: Mål får endast placeras i därför avsedda tavelställ. Tillfälliga mål får placeras i direkt 
anslutning till kulfångets bas.  Tavelställen i markörgraven är inte godkända för placering av mål. 
11.3 Pistolbana: 10 ringad internationell tavla uppklistrad på skiva som placeras på därför avsedd ställning. 
Vid placering av andra typer av mål (tex. IPSC-, fältskyttemål) placeras dessa på särskilt iordningställda skivor 
på ställningen eller på särskilt iordningställda ställ av trä/stål. 
11.4 Tillfällig placering av mål i annat fall än skjutning från fasta skjutplatser: Placering av mål för beskjutning 
från annan plats än banans fasta skjutplatser skall utföras enligt gällande bestämmelser för ”SKJUTNING I 
TERRÄNG” , SäkB Kap 4. 

     12. Lokala säkerhetsbestämmelser: 
             12.1 Avspärrningslinan över vägen: Skall spännas upp vid allt gevärsskytte. Semaforen skall vridas  
             så att den gröna sidan visas mot skyttarna. Vrid tillbaks efter avslutad skjutning. 
             12.2 Utöver ovanstående: skall vid skytte från avstånd 400-550 meter, röd flagga hängas upp på 
             Informationstavlan vid bommen. 
             12.2 Vid allt skytte utanför fasta skjutplatser: Skall bommen vara stängd och skylt med texten:  
             ”VARNING Skarpskjutning pågår. Förbjudet att passera. LIVSFARA” vara uppsatt på  
             Informationstavlan vid bommen. 
      13. Övrigt: Efter skjutning, städa av skjutplatsen, tag med ditt skräp hem. Tomhylsor kan kastas i därför  
             avsedda kärl i målbodar samt pistolhallen. Återställ målmateriel och glöm inte klistra tavlorna. 
             Anmäl eventuella skador på bana och materiel till banchefen. 
             
              Skepplanda Skytteförening 2015-04-30 
 
             ________________________________ 
             Jonas Forslund  

http://www.skepplandaskytte.se/

