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Skjutbaneinstruktion för Gammelängs Pistolbana rev 3
Allmänt

Skjutbanan inklusive byggnader och målställningar ägs av Bodens
Sportskytteklubb.
Skjutbanechef tillika säkerhetsansvarig är föreningens ordförande
Medlem i föreningen äger rätt att nyttja skjutbanan förutsatt att reglerna följs
Vid de tillfällen då särskilda aktiviteter är planerade, exempelvis tävlingar eller
planerade träningar, , får skjutning på banan inte ske de sista 30 minuterna innan
aktiviteten startar (detta av hänsyn till andra vid banan.
Om banan är bokad för arbete, tävling eller utlånad, via beslut av styrelsen, går
den verksamheten för enskild skytts träning.
Tid då skjutning är tillåten utan särskild ansökan är:
•
•

Vardagar
Lördag, söndag, helgdag

kl 07.00 – 22.00
kl 09.00 – 22.00

Godkända vapen Godkända vapen är pistol och revolver kaliber .22 - .45 samt gevär kaliber .22
Magnum får ej skjutas på denna bana
Säkerhet

Hantera alltid ett vapen som om det vore laddat!
Vid hantering av vapen på annan plats än vid skjutplatserna skall vapnet bäras i
hölster/väska och var försett med propp och bricka. Gäller även i klubbstugan.
Om flera skyttar skjuter samtidigt skall skjutledare utses och vid markering skall
vapenvakt utses. Bär med dig vapnet om du är ensam på banan.
Skjutning får ske samtidigt på 25 metersbanan och PPC banan med följande
restriktioner(se bild):
•

Man får ej vara i PPC-boden då någon skjuter på 25 m banan.

Olycksfall

Förbandslåda finns i klubbstugan och i tävlings och PPC boden.

Telefon

Kom ihåg att det är dålig mobiltäckning på skjutbanan. Bättre täckning en bit upp
efter vägen

Larm uppgifter

Vid larm ange följande koordinater: X 7316007 N1772241
Väganvisning: Förlängningen av Gammelängsgatan Erikslund, över Bullerleden
Nordost 1700 m sväng vänster 200 m före Gammelängsfortet. Följ vägen ned till
skjutbanan.
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Värda tavlor och övrig materiel. Om något går sönder laga det, eller om du inte
själv kan göra detta, anmäl detta till någon i styrelsen så att detta kan repareras
skyndsamt.
Klistra målen, med rätt klisterlappar, innan du ställer in dem i målboden.
Plocka upp skräp och sopa golvet i skjuthallen.
Kontrollera att allt är låst om du är den sista som lämnar banan. Inte minst viktigt
med bommen. Men lås inte in någon som inte har koden.
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