Instruktion för nyttjande av GPSSK:s
skjutbana (banreglemente)
Utgåva1,2005-03-31.
Utgåva 2, 2005-08-25. Kap.1.10 Nybörjare..: enbart,ersatt med C-.
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Bestämmelsernas omfattning
Detta banreglemente, som är ett komplement till förbunden Svenska
SportskytteFörbundet (SSF), Svenska PistolSkytteFörbundet (SPSF) och
Svenska JägarFörbundet (SJF) samt föreningens stadgar, gäller tills vidare.
Bestämmelserna kan på förekommen anledning justeras.
För att använda banan åligger det varje medlem att ha god kännedom
om,och att efterleva banreglementet, för att den allmänna säkerheten ska
kunna upprätthållas.
Banreglementet är till för alla medlemmars och gästers trivsel och säkerhet.
Bestämmelserna i banreglementet syftar även till att minimera
underhållsarbete och kostnader.
Inom anläggningen har vi fyra skjutbanor benämnda Viltmål (50 m), Challen (25/50 m), BRA-hallen (25 m) och PPC-banan(50 yard).
Viltmålsbanan är i första hand avsedd för gevär kaliber .22 LR, .222 Rem
och .223 Rem. BRA-hallen, C-hallen och PPC-banan är avsedda för skytte
med pistol och revolver kaliber .22 – 45. I C-hallen får även skytte med
gevär kaliber .22 LR bedrivas. I C-hallen är vanligtvis bana 1 - 3 inställda
för 50 metersskytte. Undantag kan förekomma vid tävlingar som
arrangeras av sektionsstyrelse.
SäkB Civilt skytte gäller i alla delar för samtliga fyra banor.

Administrativa uppgifter
1.1 Ägare till skjutbanan
Ägare till samtliga byggnader och målanordningar samt övrig materiel på
skjutbanan är Göteborgs Pistol och Sportskytte klubb, Box 100,
421 21 Göteborg. Marken på skjutbaneområdet arrenderar GPSSK av
Göteborgs kommun.
1.2

Banchef

Namn på banchefer för C-hall, BRA-hall, mellangång, PPC-bana samt
Viltmål finns anslagna i skjuthallarna.
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1.3

Säkerhetsansvarig

En säkerhetsansvarig för skjutbanorna utses av huvudstyrelsen och finns
anslaget i skjuthallarna. Säkerhetsansvarig ansvarar för att gällande
bestämmelser hålls aktuella och efterföljs. Gällande bestämmelser är Säk:B
Civilt skytte, Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok, Svenska
Sportsskytteförbundets reglemente samt Svenska Jägarförbundets
reglemente. Säkerhetsansvarig ansvarar för att anläggningen i enlighet med
gällande lagstiftning besiktigas av Statens skytteombud och
Polismyndigheten.
1.4

Miljöansvarig

En miljöansvarig för skjutbanorna utses av huvudstyrelsen och finns
anslaget i skjuthallarna. Miljöansvarig ansvarar för att gällande
bestämmelser hålls aktuella och efterlevs. Miljöansvarig ansvarar för att
anläggningen besiktigas av Miljöförvaltningen.
1.5

Vaktmästare/Materialförvaltare

Någon vaktmästare finns inte utsedd, det är varje medlems plikt att ha god
uppsikt över anläggningen och att åtgärda fel som uppstår. Det finns också
en bok, uppsatt i mellangången, att föra in upptäckta fel i, d v s fel som
medlemmen själv inte kan åtgärda.
Namn på tillförordnad materialförvaltare finns anslaget i mellangången
(gäller pistolsektionen).
1.6

Tillåtna skjuttider

Skjutning får EJ äga rum före 07:00 eller efter 21:00 med krutvapen.
Skjutning på EJ belysta banor får inte ske före solens uppgång eller efter
solens nedgång. Skjutning på belysta banor får ske mellan 07:00 - 21:00.
Skjutning i lufthallen får förekomma från 06:00 till 22:30. Observera att
passerkort inte fungerar före 06:00 eller efter 23:00. Mellan 23:00 och
06:00 larmas anläggningen automatiskt.
1.7 Dagar med skjutförbud
Skjutning med skarp ammunition får ej äga rum på Långfredagen,
Påskdagen samt Juldagen.
1.8 Försäljning av ammunition
Försäljning av ammunition i klubbens regi är avsedd för nybörjarträningen.
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1.9 Berättigade att använda banan
Endast klubbmedlemmar som har giltigt allkort har rätt att använda banan
på egen hand. Som bevis på allkortsinnehav ska medlem vid all skjutning
på banan bära giltigt medlemskort väl synligt.
Medlem som representerar GPSSK må även vid enstaka tillfälle (max 2)
nyttja banan med någon gäst. Därefter skall medlemsansökan inges till
GPSSK (försäkringsvillkor). Vid besök av gäster ska skjutning äga rum i
BRA-hallen med kaliber .22 LR-vapen. Medlem med allkort ansvarar för
sin (a) gäst(er).
Vid tävlingar får skyttar från andra klubbar (medlemmar i andra klubbar
som uppvisar pistol- eller sportskyttekort), anmälda till tävlingen, nyttja
banan såväl som klubbens egna medlemmar (med eller utan allkort).
1.10 Enskild träning med krutvapen.
Enskild träning för nybörjare får ske enbart efter tillstånd av
sektionsledning och genomförd ”Gröna kortet”-utbildning
Nybörjare:

C-och BRA-hall med
skjutledare utsedda av
sektionsledningen.
Nybörjare ska ha klarat av
fordringarna för
pistolskyttekortet.

Nybörjare med eget vapen 22:a:
(Bronsmärkesskytt)

C-och BRA-hall vid enskilt
skytte 1:a året.

Medlem med eget grovvapen:
(Efter ett år med första 22:an)

BRA-hallen efter godkänt prov
inför en av sektionsledningen
utsedd skjutledare.

Alla medlemmar med grova vapen:

BRA-hallen och PPC-banan kal.
.30 - .45 enl. 2.2

Medlemmar med gevär

Viltmålsbanan resp.C-hall.
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1.11 Bokning av banor
Anläggningen får nyttjas av enskild medlem då ingen tävling pågår. Önskar
medlem boka banan för att arrangera en tävling (eller annat arrangemang
till föreningens gagn) ska detta göras i samråd med föreningsstyrelse. Detta
kan förekomma vid så kallade sponsringsaktiviteter och kan inkräkta på
enskild medlems träning.
Tävlingar eller bokningar utöver skjutprogrammet ska anslås minst 10
dagar före aktuellt datum i skjuthallen och på föreningens hemsida.

1.12 Tiden för avläggande av kompetensprov
Kompetensprov avlägges i samband med avsedda träningstillfällen
(tävlingar). Medlem som avlägger kompetensprov vid annan tidpunkt ska
till sektionsstyrelsen inlämna ifylld blankett, som läggs i brevlåda placerad
i mellangången. Denna skrivelse skall vidimeras av annan medlem som
innehar lägst guldmärke.
Nybörjare avlägger kompetensprov under ledning av skjutledare, som för
protokoll. Gäller samtliga märkesfodringar: Brons, Silver och Guld.
Resultat för intyg om skjutskicklighet utfärdas endast för de medlemmar
som är aktiva inom föreningen (GPSSK för det gula registerkortet).
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Bestämmelser för vapen, ammunition m.m.
2.1

Tillåtna vapen

Skjutning ska endast äga rum med vapen och riktmedel tillåtna av Svenska
Pistolskytteförbundet, Svenska Sportskytteförbundet och Svenska
Jägarförbundet.
2.2

Tillåtna kalibrar

Tillåtna vapenkalibrar är .22 LR -.45. Test av vapen och ammunition som
inte är uppräknat får ej förekomma.
Inom anläggningen tillåts på viltmålsbanan även gevär kaliber .22 LR, .222
Rem samt .223 Rem.
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2.3

Förbud mot viss ammunition

Magnumladdad ammunition och + P ammunition får EJ användas på
skjutbanan. Gevärsammunition får ej användas på pistolbanorna.
2.4

Särskilda förbehåll och restriktioner

I C-hallen får mantlad ammunition inte vid något tillfälle användas! Detta
p.g.a. risken för skador på transportörerna. Endast kaliber. 22 LR är tillåten.
Kaliber .30 -. 38 tillåts vid tävling anordnad av pistolsektionen.
För träning med kaliber över .22 LR hänvisas till BRA-hallen.
2.5

Träningsformer

Träningsformerna ska alltid överensstämma med SPSF:s,SSF:s och SJF:s
tävlingsgrenar.
2.6

Tillåtna mål och målanordningar

Skjutning ska endast äga rum på av SSF, SPSF, SJF och av föreningen
godkänd målmaterial. Skjutning på all annan material är förbjudet.
Det är inte tillåtet att fästa fältskyttemål på precisionstavlor som ska
användas i vändstället. Tavlor och figurer får bara placeras i de fasta och
rörliga ställ som finns fast monterade på respektive bana.
2.7

Svartkrutsskytte

Svartkrutsskytte bedrivs ej av GPSSK och är därför ej tillåtet.
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Säkerhetsföreskrifter
3.1

Hantering av vapen

Vapen ska alltid behandlas som om de vore laddade. Detta innebär att
vapen aldrig får hanteras på andra platser än på de härför avsedda. Avsedd
plats för att göra arbete på och justeringar av vapen är vid arbetsbänken
mellan kassunerna. Detta innebär att all hantering av vapen i kafé-utrymme
och mellangång är förbjuden.
PPC-skyttar har säkerhetszoner mellan containrar vid PPC-banan samt i
BRA-hallen.
Zonerna skall vara tydligt utmärkta.
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3.2

Bestämmelser angående skjutledare (SHB C.1.4.3 och
D.3.4.2.2.)

Vid skjutning då fler än en skytt deltar, ska en av de närvarande vara
skjutledare. Skjutledaren hanterar säkerheten på skjutbanan. Varje skytt
med kvalifikation är vid uppmaning skyldig att vara skjutledare.
3.3

Bestämmelser angående övningsriktning och anläggning

Skjutning ska endast ske i riktning från skjuthall mot målställning.
OBS! Vid all skjutning gäller att vapnet ej får lyftas högre än att
kulfånget tar emot ett eventuellt vådaskott.
3.4

PPC-Banan

Efter slutförd träningsomgång ska 25-yardsstolparna tas in under
regnskydd. Stolphålen ska täckas med de härför avsedda pluggarna. Efter
avslutad skjutning ska vid behov groparna i kulfånget jämnas ut.
Allt skytte bakom resta stolpar är förbjudet (50 yards är maxavstånd).
3.5

Vapenkrångel/vapensprängning

Rena klickar åtgärdas av skytten. Krånglande vapen får ej åtgärdas på
skjutplatsen. Vapnet förs, efter patron ur och säkrat, i väska till
arbetsbänken mellan kassunerna för åtgärd av vapenkunnig person.
Vapensprängningar skall utredas av kompetent personal.
3.6

Buller

Hörselskydd eller öronproppar ska användas vid allt skytte.
Gäller även för åskådare.
3.7

Hylsor och emballage

Efter avslutad skjutning ska skytt sopa/plocka upp tomhylsor efter sig och
placera dessa på avsedd plats. Tomkartonger och annat skräp ska kastas i
soptunna.
Det åligger skytt att förvissa sig om att ingen ammunition kvarlämnas på
skjutbanan. Skytt som tappar ammunition ska, så snart säkerheten tillåter,
plocka upp ammunitionen.
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3.8

Miljöhänsyn

I avsikt att kunna återanvända tomhylsor ska tomhylsor placeras i härför
avsedda behållare som är märkta med typ av tomhylsor. Kantantända hylsor
och centralantända hylsor separeras. Det är skyttens ansvar att inte blanda
hylsor av olika typ eftersom miljöaspekten då delvis går förlorad. Även
papper och plast ska separeras.
Vi bör sträva efter att ammunition med stålmantel undviks. Detta pga av
kombinationen järn och bly i kulan. (Järnet medför att blyet fortsätter
korrodera)
Se även föreningens miljöpolicy.
3.9

Målmateriel, bodar och förvaringsutrymmen

Efter avslutad skjutning ska målmaterielen återställas i gott skick. Målen
skall vara klistrade med rätt klisterlappar och placerade på avsedd plats.
Bodar och förvaringsutrymmen skall vara städade. Varje medlem/skytt är
ansvarig för att ordningen efterlevs.
Skytt anskaffar själv klisterlappar för markering av målmateriel. Saknar
skytten klisterlappar kan han/hon inte börja skjuta.
3.10 Sanitära anordningar
Toalett och tvättmöjligheter finns att tillgå i klubbstugan.
3.11 Nycklar/ inpassering / inloggning
Se medlemsidorna på GPSSK:s hemsida.
3.12 Belysning/ låsning / larm
Efter avslutad skjutning är den medlem som sist lämnar anläggningen
ansvarig för att belysningen släcks och att utrymmen är larmade och låsta.
Detta gäller även bommen nere vid Gillets grusplan.
Medlem som orsakar larm skall omgående ringa larmbolaget på det
nummer som finns anslaget i hallen. Orsakar medlem utryckning av
larmbolaget får medlemmen själv betala kostnaden.
Se även inpasserings- och larminstruktionen på medlemsidorna.
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3.13 Parkering
Parkering bör ske ordnat på planen utanför skjuthallen. För allas trevnad är
det inte tillåtet att parkera framför sittplatserna utanför entrén till
skjuthallarna.
3.14 Skötsel och underhåll
Skötsel av kulfång och övrig utrustning sker på arbetsdagar utlysta av
respektive sektionsstyrelse. Medlem får själv ta initiativ till skötsel då
behov föreligger!
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Banunderhåll
Samtliga medlemmar som har allkort är skyldiga att utföra minst 20
timmars arbete/år på föreningens anläggning. Närvaro på arbetsdag är ej
obligatorisk, arbetet kan utformas som ett beting som motsvarar 20 timmar,
arbetsinsatsen avtalas med banchef.
Underlåter medlem att vara med och utföra arbete, debiteras medlemmen
en timpenning som bestäms på årsmötet. Betalning av underlåtelseavgift
ska ske i samband med inbetalning av föreningsavgiften.
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Olycksfallsberedskap
5.1

Sjukvårdsberedskap

Förbandsväska finns placerad i anslutning till skjutplatserna. En finns i
skjuthallar C och BRA, en på viltmålsanläggningen, en på PPC-banan, en i
mellangången samt en förbandslåda i klubbstugan.
5.2

Brandmaterielens placering

Brandsläckare finns placerad i mellangången mellan skjuthallarna C och
BRA samt i klubbstugan i anslutning till ytterdörren.
5.3

Närmaste telefon och aktuella telefonnummer

Telefon finns i mellangången mellan C-hallen och BRA-hallen samt i
klubbstugan och i viltmålsstugan.

Vid akut behov, ring Nödnumret 112
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5.4

Försäkringsbestämmelser

Person som vill prova på skytte kan göra detta vid två tillfällen och vara
täckt av respektive förbunds försäkring. Vidare skytte kräver medlemskap
för att försäkringen ska gälla.
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Medlemmars och gästers uppträdande
Vi utövar en sport med sportredskap som vid olämplig hantering kan vara
farliga. Vårt allmänna uppträdande på banan ska präglas av hänsynsfullhet
till övriga medlemmar och gäster. Alla ska känna sig välkomna!
Medlem samt gäst, ska rätta sig efter tillsägelser från skjutledare,
sektionsledning eller styrelse, samt är även skyldiga att följa detta
banreglemente.
Medlem samt gäst, ska uppträda på sådant sätt att konflikter med övriga
medlemmar och gäster undviks.
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Sanktionsbestämmelser
Brott mot banreglementet beivras enligt föreningens stadgar. Brott mot
reglerna i SSF, SPSF och SJF behandlas enligt respektive regelverk.
Göteborg 2005 03 31
För styrelsen GPSSK
Astor Fritzon
Ordförande

