OBSERVERA!
Skjutbaneinstruktion
1. Banorna ägs av Vittsjö Skytteförening, se respektive skjutbanetillstånd för giltighetstid.
Kompletterande instruktioner för pistolbanan finns i dess skjuthall.
2. Skjutbane-/säkerhetschef är:

Mats Wikström, Troedsberga 112, 284 91 Perstorp
tfn: 0435-323 21, 070-454 78 71

3. Berättigade att använda banan är endast medlemmar i ovanstående förening efter tillstånd från
ordföranden. Övriga skyttar använder banan enligt överenskommelse med respektive
grenledare/funktionär (vid schemalagd aktivitet) eller ordföranden (vid ej schemalagd aktivitet).
4. Tillåtna skjuttider är:

Alla dagar 09:00-20:00, på följande dagar råder det dock
skjutförbud: Juldagen, Nyårsafton, Långfredagen, Påskdagen,
under älgjakten, samt startdagen på bockjakten (rådjur,
pürchjakten).
OBS! Ordförande Anders Larsson, tfn 070-922 36 88 skall
först kontaktas för tillstånd!

5. Tillåtna vapen är endast:

Gevär, Kpist, AK4 (endast patronvis eld)
Pistol/revolver
Jaktvapen (endast kulvapen)
Svartkrutsvapen (endast kulvapen)
Luftvapen

6. Skjutledare skall utses när två eller flera skyttar skjuter samtidigt. Ensamskytt har själv
skjutledaransvar. Säkerhetsbestämmelser som skall följas finns angivna i SäkB/SäkI.
7. Vid all skjutning mot vallen skall semafor visa att skjutning pågår. Vid all skjutning (utom på
pistolbanan) skall vägbommar på ömse sidor om banan vara fällda. Vid skjutning från 300 mskjutplatsen skall även länk över vägen sättas upp. Vid tjäle i vallen råder skjutförbud dito. Vid
skjutning mot kulfångsvagnen placerad 50 m framför 300 m-skjutplatsen samt kulfångsvagnarna
på pistolbanan, får högst kaliber 22LR (röksvagt krut) samt 25,4 mm (svartkrut) och endast
omantlad ammunition användas. Vid skjutning mot någon av kulfångsvagnarna måste målfigurs
mitt placeras inom de avgränsningar som finns markerade, ej licensbelagda luftvapen är dock
undantagna. Maximal projektildiameter mot vallen är 17,8 mm (röksvagt krut) samt 25,4 mm
(svartkrut). Användning av spårljusammunition är förbjudet.
8. Mobiltelefon skall medföras vid all skjutning.
9. Sjukvårdsmateriel (bland annat första förband) finns i stugan vid 300 m-vallen. Vid skjutning
ansvarar skjutledaren för att sjukvårdsmateriel medföres till respektive skjutvall samt till
blinderingen. Ambulans tillkallas genom alarmnumret 112.
10. Materiel/sanitära anordningar som tillhör skjutbanan skall återställas/återföras efter genomförd
skjutning. Tavlor skall klistras. Skräp, emballage, hylsor etc. läggs i anvisade kärl.
11. Brott mot denna skjutbaneinstruktion beivras
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