Skjutbaneinstruktion 2019-06-02
1.

Version: 191220

Användning

1.1. Banan tillhör Laholms Pistolskytteklubb.
1.2. Berättigade att använda banan är klubbens medlemmar och personer inbjudna av klubben.
1.3. Användare skall ha grundutbildning Pistolskyttkortet eller grundutbildning IPSC med giltig tävlingslicens,
alternativ ledas av klubben utsedd funktionär.
1.4. Skjutledare skall vara utsedd vid all skjutning. Ensam skytt har eget skjutledaransvar.
1.5. Vid oklarhet kring tolkning/tillämpning av Skjutbaneinstruktion/SäkB kontaktas Skjutbanechef innan
skytte får påbörjas.

2.

Nödläge

2.1. Första förband finns i stora materialboden på väggen till vänster om dörren
2.2. Skjutledare skall ha fungerande mobiltelefon tillgänglig, larmning via 112
2.3. Skjutbanans position är mellan Ahla och Säbyholm,
2.3.1. ca 700 m N-NO om Ahla ÅVC (soptipp).
2.3.2. Lat N56°31’29” Long 13°5’13”

3.

Tillåtna vapen

3.1. Enhandsvapen t o m kaliber .45
3.2. Gevär i enhandsvapenkalibrar

4.

Vapenhantering

4.1. Korta vapen
4.1.1. Pistol och revolver förvaras i väska och packas upp/ned vid skjutplatsen eller, i riktning framåt/nedåt
hela tiden, endast på kommando av skjutledare. Skjutledare kan anvisa hantering på annat säkert
sätt.
4.1.2. Oladdat vapen kan bäras i hölster som täcker avtryckaren på skjutbaneområdet. På- resp
avhölstring sker på vapenhanteringsplats, alternativt på kommando av, och under skjutledares
överinseende.
4.2. Långa vapen
4.2.1. Gevär transporteras till/från skjutbanan i väska/fodral och packas upp/ned på
vapenhanteringsplatsen.
4.2.2. Upp och nedpackning kan ske på annan plats, och på annat sätt, endast på kommando av
skjutledare.
4.2.3. Oladdat vapen skall vara försedd med säkerhetspropp/flagg och förflyttas och förvaras med pipan i
riktning uppåt.
4.3. Samtliga vapentyper
4.3.1. För samtliga vapentyper sker övrig hantering efter respektive grens reglemente.
4.4. Vapenhanteringsplats
4.4.1. Speciellt anvisad eller skyltad plats där vapen får hanteras i anvisad riktning vid alla tillfällen.
Ammunition får inte hanteras vid denna plats

5.

Skjuttider

5.1. Enligt miljövillkor och separat anslag.

6.

Skjutplatser och målplatser
6.1. Vid samtidigt skytte från olika avstånd eller i olika riktningar, samt vid markering samtidigt med skytte på
annan plats, skall säkerhetsavstånd i sida vara minst lika mycket som i djup (45 grader)
6.2. Från skjuthall
6.2.1. Numrerade platser 25 meter
6.2.1.1. Mål placerade i vid respektive numrerad målplats får beskjutas från respektive skjutplats i
skjuthallen och från skjutplatser som har maximalt 5 skjutplatser/målplatsers skillnad.
6.2.1.2. Ovankant mål max 1.8 meter över marknivå
6.2.1.3. Mer än 1.3 meter över marknivå endast studsfritt material t.ex. kanalplast, papp, masonit.
6.2.2. Skjutgropar/halvdistansvallar får användas för målplacering om eventuell studs från målmaterial
(beräknas enligt säkB) beräknas landa i halvdistansvallen/kulfånget. Vid oklarhet i bedömning
kontaktas Skjutbanechef innan skjutgropar/halvdistansvallar får användas.
6.3. Annan skjutplats
6.3.1. Skytte får ske mot följande platser och med följande placeringar av mål
6.3.1.1. Kulfång parallellt med skjuthall (huvudvall) från målplats nr 1 och åt höger
6.3.1.1.1. Mål som placeras omedelbart intill kulfånget bas får ha trä och liknande material max
1,3 meter över marknivå. Ovankant mål/papptavla max 1.8 meter över marknivå.
6.3.1.1.2. Mål placeras så att kulor, inkl. ev. studs, hamnar till höger om vänster ytterkant mål 1
vid vinkelrätt skytte (som från skjuthall)
6.3.1.1.3. Skytte i rörelse max 13 meter till kulfång.
6.3.1.2. Kulfång som löper mellan huvudvall och skjuthalls högra sida
6.3.1.2.1. Mål som placeras omedelbart intill kulfångets bas får ha trä och liknande material max
1,1 meter över marknivå. Ovankant mål/papptavla max 1.6 meter över marknivå.
6.3.1.2.2. Mål placeras så att kulor, inkl. ev. studs hamnar till vänster om en punkt minst 3 meter
från skjuthallens högra främre hörn.
6.3.1.2.3. Skytte i rörelse max 11 meter till kulfång.
6.3.1.3. Halvdistansvallar (skjutgropar)
6.3.1.3.1. Skjutgropar/halvdistansvallar får användas för målplacering om eventuell studs från
målmaterial (beräknas enligt säkB) beräknas landa i halvdistansvallen/kulfånget. I
huvudsak används trä som tavelfot på marknivå och kanalplast/masonit/papp som
mål/ram.
6.3.1.3.2. Om skjutriktning är stigande över horisontalplanet ska studs 22 grader landa i kulfånget
samt att kulan utan studs ska landa i kulfånget på max samma höjd som vid horisontellt
skytte.
6.3.1.3.3. Mätning av 22 grader studs kan utföras med för ändamålet skapat mätverktyg som finns
i stora målboden.
6.3.1.4. Övrig placering av mål och rekvisita.
6.3.1.4.1. Vid placering av mål och rekvisita (av material som genererar minst 22 grader studs,
t.ex. IPSC-väggar med trä-ram) som ej motsvarar ovanstående tre scenarion 6.3.1.16.3.1.3 ska skytt ha god kännedom om SäkB, alternativt delta i träning/tävling som
organiseras av skjutledare med god kännedom om SäkB.

7.

Plåtmål

7.1. Plåtmål, kvalitet Hardox 500 eller hårdare, tjocklek min 8 mm, skall placeras så att de träffas i huvudsak
vinkelrätt och skall vara försedda med splitterskydd enligt SäkB2015 kap 3.3.1 eller bättre.
7.2. Minsta skjutavstånd är 15 meter. Skyddsglasögon rekommenderas
7.2.1. Minsta skjutavstånd 7 meter tillåtet om skyddsglasögon bärs av alla som vistas inom det förkortade
avståndet
7.3. Kal 22 LR vid skytte över 15 meter, inget krav på materialkvalitet
7.4. Pansarpenetrerande ammunition ej tillåten, m/39B är tillåten.
7.5. Följande maximala egenskaper är tillåtna vid skjutning mot plåtmål: (”grovt ok, men inte magnum”)

7.5.1. Kulvikt 15 gram, Energi 750 Joule , Hastighet 440 meter per sekund, Kraftfaktor (PF) 220 (hastighet i
fot/sek x kulvikt i grains / 1000)

8.

Giltighetstid skjutbanetillstånd enligt ordningslagen
2019-06-02 till och med 2024-06-01

9.

Regelverk

Denna instruktion är baserad på SäkB 2015 (april) och skjutbanetillstånd enligt ordningslagen. SäkB 2015 (april)
gäller för allt skytte, även de moment som inte är reglerade i denna instruktion. Vid osäkerhet, kontakta
skjutbanechef.
10. Organisation
10.1. Ordförande
10.1.1.ordf@laholmspsk.se

10.2. Skjutbanechef
10.2.1. sbc@laholmspsk.se

