
  Skjutbaneinstruktion för Eslövs Skyttegilles Pistolklubb. 
 

1. Banan ägs: av Eslövs Skyttegilles Pistolklubb 
Banans tillstånd: är utställt på Eslövs Skyttegilles Pistolklubb och finns anslaget i 
klubbstugan. 
Skjutbanechef: är Magnus Olstenius, 070-7733771 
 

2. Berättigande att använda banan: är medlemmar ur Eslövs Skyttegilles Pistolklubb 
samt inbjudna gäster i samband med träning och tävling.  
 

3. Skjuttider: Mån-tors 9:30-21:00 (kalibrar grövre än .38 endast till 20:00) samt fre-sön 
09:30-18:00. 
 

4. Tillåtna vapen: (Röksvagt krut) Pistol, Revolver och Gevär .22LR 
(Svartkrut) Pistol, Revolver och Gevär (ej Hagel). 
 

5. Tillåtna skjutplatser: Skjutning får ske mot respektive tavla från 25m och 50m 
skjuthallar. Skjutledaren får anvisa kortare avstånd på gräset mot tavla rakt fram. 
Vid skytte på bana 21-23 skall flagga vara uppsatt vid infarten samt avspärrnings 
band uppsatt mellan 50 m hall och markerat träd. 
 

6. Skjutledare: När två eller flera skjuter samtidigt skall en vara utsedd till skjutledare 
och ha skjutledarens ansvar. Ensam skytt har själv skjutledaransvar (SäkB kap1). 
 

7. Sjukvård: Första förband finns i tavelrummet. Ambulans tillkallas via 112,  
Möt ambulans vid skjutbanans infart. Fastighetsbeteckning Gryby 5:4.  
RT90: X619270 Y134510         WGS: N55. 50,303 E13. 19,961  

 

8. Telefon: Skjutledaren skall ha mobiltelefon, som provas före varje skjuttillfälle. 
 

9. Tillåtna mål och målplaceringar mm: Mål får placeras endast i därför avsedda ställ 
eller direkt i kulfånget. Lyft ovanför tavelställ är ej tillåtet. 
Tillåtna skjutriktningar: Högst 70 mils avvikelse från riktning rakt fram.(1,75m/25m)  
OBS - Skjutbanan är ej godkänd för mål till vänster om tavla 1 eller till höger om tavla 23 ! 

 
10. Skyddsglasögon: skall användas av alla inom 25 m från stålmål (SäkB 3.2.2 & 3.3.1) 

 
11. Stålmål: Kortaste tillåtna skjutavstånd  är 15 m. Klubbens rikoschettskydd skall 

användas. Rikoschettskydd  ska godkännas av skjutledaren före användning. 
 

12. Kontrollplan: Skjutledare kollar före varje skjutning att avspärrningar, skyltar och 
kulfång uppfyller krav enl SäkB samt att röd flagga är hissad vid 25 m hallen. 
Skjutledare bevakar att ögonskydd och hörselskydd används på avsett sätt. 
 

13. Första skjuttillfället varje månad: skall skjutledare kontrollera skjutvall, skyltar, 
avspärrningar och sjukvårdsmateriel och noterar på lista i att kontroll skett, fel anmäls 
till banchefen. 
 

14. SäkB: finns anslagen i klubbstugans konferensrum. 
 
 
Styrelsen 2014-12-03 

 
 

          Magnus Olstenius, Ban & Säkerhetschef, 070-7733771 


