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Säkerhetsregler för Växjö Jaktskytteklubb.
Klubben
Växjö Jaktskytteklubb är en ideell förening för bedrivandet av jaktskytte. För att klubben skall fungera på ett så
effektivt, säkert och trevligt sätt som möjligt, har dessa säkerhetsregler tagits fram. Reglerna gäller för samtliga
medlemmar och personer som gästar Växjö Jaktskytteklubb. Det är var och ens skyldighet att ta del av dessa, samt att
efterfölja dem. Brott mot dessa regler, kan leda till avvisning ifrån klubbområdet och eventuell uteslutning ur klubben.
Endast klubbens styrelse äger rätt att modifiera, och eventuellt ge dispens till, dessa säkerhetsregler.

De övergripande säkerhetsreglerna för Växjö Jaktskytteklubb.
Medlem är skyldig att i alla situationer se till att säkerheten i samband med skytte och vistelse inom klubbens område
efterlevs. Innan skjutning får påbörjas skall ansvarig skjutledare se till att ingen befinner sig inom riskområdet. Vapen
får inte förvaras så att de kan åtkommas av obehörig. Brott mot säkerhetsreglerna eller säkerheten skall ovillkorligen
anmälas till banchef eller styrelsen och kan medföra uteslutning ur klubben.
Polismyndighetens tillståndsbevis samt statens skytteombuds besiktningsprotokoll finns anslaget på respektive bana.
Säk B för civilt skytte finns normalt tillgänglig i klubbstugan.

1. Allmänna regler
1.1 Ägandeförhållanden
Växjö Jaktskytteklubb arrenderar marken och äger byggnader, anläggningar och inventarier.

1.2 Skador
Det åligger skjutledare/arbetsledare och medlemmar att anmäla personskador (uppkomna och iakttagna) till skjutbanechefen/ordföranden. Materialskador anmäls direkt till respektive banchef eller till styrelseledamot.

1.3 Jakt
Växjö Jaktskytteklubb har ingen jakträtt inom området.

1.4 Tillträde till anläggningarna
Tillträde till banor och anläggningar på ordinarie öppettider medges för alla. Under icke öppettider äger endast
medlemmar och personer i sällskap med medlem tillträde. Med undantag för inskjutningsbanan, inskjutningsplåten och
vid jaktstigsbanan, får enskilt skytte endast bedrivas under ledning av medlem som kvitterat ut nyckel.

1.5 Vapenhantering
För att högsta vapensäkerhet skall kunna uppfyllas gäller:
Brytvapen: alltid brutna utanför skjutplats/provsiktningsplats om de inte står i vapenställ.
När brytvapen tas från vapenställ skall det omgående brytas med mynningen uppåt.
När brytvapen tar ur vapenfodral/koffert skall vapnet brytas innan mynning lämnar fodral/koffert.
Automater och pumpar: alltid öppet slutstycke utanför skjutplats/provsiktningsplats med mynningen uppåt/neråt.
Drag- och cylinderlåsvapen: alltid öppet slutstycke utanför skjutplats/provsiktningsplats.
Vid skytte med hagelvapen är vapenrem inte tillåten.
Laddning är endast tillåten på skjutplats efter tillstånd från skjutledare.
Provsiktning (provanläggning/provavfyring) får endast göras på skjutplatser eller på anvisad plats.
Växjö Jaktskytteklubb rekommenderar att skyddsglasögon och hörselskydd alltid bärs inom anläggningen.
Vid all skjutning skall någon form av hörselskydd alltid användas

1.6 Lån av klubbvapen
Utlåning av licenspliktigt vapen får inte ske till den som fått sin vapenlicens återkallad, (se bilaga 2) såvida inte särskilt
tillstånd för övningsskjutning från polismyndigheten erhållits. Vid utlåning till personer som inte är kända skall bilaga
2, utlåning av vapen användas.

1.7 Vapentyper
Alla jakt- och sportskyttegevär får användas på tillämpbar bana. Helautomatiska vapen är inte tillåtna på banorna.

1.8 Ammunition
Ammunitionssorter enligt särskilda beskrivningar, se under respektive bana. Spårljusammunition är inte tillåten på
någon bana.

1.9 Skjutledare
Vid allt skytte skall en ansvarig skjutledare utses.
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Checklista skjutledare se bilaga 1.

1.10 Utlämning av klubbvapen
När klubbvapnen lämnas ut, är det alltid den som vid det aktuella tillfället låst upp kassunen och lämnat ut vapnen, som
är ansvarig för vapnen.

1.11 Temporära ändringar av säkerhetsbestämmelserna
Vid tävlingar och särskilda arrangemang kan styrelsen meddela temporära avsteg från dessa säkerhetsbestämmelser.

2. Skjutbanorna (se även besiktningsprotokoll vid varje bana)
Vid allt skytte gäller att grinden med varningsskylten vid älgbanans maskinhus skall
vara stängd!!
2.1. Allmänt
Genomgången utbildning för handhavande av älgbana, rådjursbana respektive lerduvebanor, krävs för att få vara
skjutledare. Detta gäller såväl vid ordinarie som vid enskild träning.
Utbildningen genomförs av respektive kommitté/banchef/säkerhetsansvarig eller skjutbanechef.
Det ligger på varje funktionärs ansvar att skaffa sig tillräckliga kunskaper för att korrekt och säkert sätt kunna
genomföra sitt uppdrag.
Någon fast telefon finns inte på banan. Ansvarig skjutledare ansvarar för att larm kan göras genom att ha
tillgänglig mobiltelefon.

2.2 Speciellt för lerduvebanorna
På och intill skjutplatserna äger endast funktionärer samt skyttar i det aktuella skjutlaget tillträde under pågående serie.

2.3 Trapbanor
Skjutning får endast ske inom markerade skjutvinklar.
Tillåtna vapen är hagelvapen kal. 12 eller klenare kaliber. Tillåten ammunition: stål max US 6.

2.4 Skeetbanor
Skjutning får endast ske inom markerade skjutvinklar. När skjutningen sker från ena sidan av banan får ingen vistas på
andra sidan.
Tillåtna vapen är hagelvapen kal 12 eller klenare kaliber. Tillåten ammunition: stål max US 6.

2.5 Sportingbanor
Skjutning får endast ske från markerat skjutområde och inom markerade skjutvinklar. För tillfälliga skjutplatser
därutöver gäller skjutriktningar så att det inte skall finnas någon risk att personer befinner sig inom riskområdet.
Tillåtna vapen är hagelvapen kal. 12 eller klenare kaliber. Tillåten ammunition: stål max US 6.

2.6 Tillfälliga sportingbanor
Vid tävlingar och särskilda arrangemang kan tillfälliga banor ställas upp.
Sportingkommittén ansvarar för att dessa tillfälliga banor uppfyller säkerhetskraven enligt bestämmelserna för civilt
skytte och att skjutledaren till fullo är informerad om förutsättningarna för att få skjuta.
OBS! Vid tillfälliga sportingbanor skall riskområdet avlysas.

2.7 Fasta jaktstigsstationer samt rådjursbanan när den används för hagelskytte
Skjutning får endast ske från markerade skjutplatser mot befintliga mål. För hagelskytte på rådjursbanan gäller samma
skjutplatser som för kulskytte. Plåtmålen på rådjursbanan får kritas. Tillåtna vapen är hagelvapen kal. 12 eller klenare
kaliber. Tillåten ammunition: Rådjursbanan US 7,5-9, övriga mål US 9. OBS! Stålhagel är inte tillåtet.

2.8 Älgbana
Skjutning får endast ske från skjutplatserna på 80 m eller från området framför 80 m-kuren placerade så av målvagnen
eller maskinhuset inte kan träffas.
Skjutning får endast ske mot mål inom blinderingsöppningen så att kulorna träffar den bakre vallen (kulfånget).
Vid skytte på fallmål (metall) får ingen vistas i maskinhallen.
Om någon vid skytte, t ex vid manuell markering, vistas bakom skyddsmurarna skall kommunikationen till skjutplatsen
vara säkerställd. Användandet av skyddsglasögon rekommenderas.
Tillåtna vapen är kulvapen upp till kaliber .600 (16,54 mm) och hagelvapen upp till kal.12. Tillåten ammunition, alla
sorter för räfflade vapen, för hagelvapen slugs. Slugs får endast användas på därför anvisat målmaterial. Provanläggning
under skytte är endast tillåtet med skjutledarens särskilda tillstånd och på särskilt anvisad plats.
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Målmaterialet skall vara konstruerat så att det räknas som rikoschettfritt på det aktuella skjutavståndet, med den kaliber
som används. Se SäkB 2015.
Vid skjutning på figur ansluten till det akustiska markeringssystemet är endast helmantelammunition tillåten.

2.9 Rådjursbana (kulvapen)
Skjutning får endast ske från skjutplatserna i 50 m-kuren eller från platser jämte och framför 50 m-kuren placerade så
av målvagnen eller maskinhuset inte kan träffas. Skjutning får endast ske mot mål inom blinderingsöppningen så att
kulorna träffar den bakre vallen (kulfånget).
Vid skytte på fallmål (metall) får ingen vistas i maskinhallen.
Skjut alltid mot figurernas träffområden så att övriga delar av figurerna hålls rena från kulhål.
När banan stängs skall det under perioden april-juni inte lämnas kvar någon figur på vagnen. Under övrig tid skall, en
figur godkänd för skytte med .22 lr och grövre, finnas i vagnen.
Provanläggning under skytte är endast tillåtet med skjutledarens särskilda tillstånd och på särskilt anvisad plats.
Tillåtna vapen är kulvapen upp till kaliber .600 (16,54 mm). Tillåten ammunition, alla sorter för räfflade vapen. Då
merparten av kulskyttet sker med kal 22 lr är det viktigt att personer på rådjursbanan eller älgbanan informeras så att de
kan sätta på hörselskydd då grövre kal 22 lr används. Slugs får endast skjutas mot på för detta ändamål anvisat
målmaterial.
Målmaterialet skall vara konstruerat så att det räknas som rikoschettfritt på det aktuella skjutavståndet, med
den kaliber som används. Se SäkB 2015.

2.10 Inskjutningsbana 90 och 30m
Skjutning får i normalfallet när endast ske från de ljuddämpade inskjutningskurarna. Undantagen är ljuddämpade gevär,
luftgevär samt kal 22 lr. Mål får endast placeras på inskjutningstavlan så att kulorna träffar kulfånget.
Det åligger skytten att noggrant kontrollera att ingen uppehåller sig inom riskområdet och att personer i närheten t ex på
rådjursbanan eller älgbanan informeras före skjutning, så att de kan sätta på hörselskydd.
Tillåtna vapen är kulvapen upp till kaliber .600 (16,54 mm) och hagelvapen upp till kal. 12.
Tillåten ammunition är alla sorter för räfflade vapen, för hagelvapen endast slugs.

2.11 Inskjutningsplåt
Skytte är endast tillåtet 90 grader mot skjutplåt. Tillåtna vapen är hagelvapen upp till kal. 12. Tillåten ammunition är
hagel US 1-9. OBS! Inga stålhagel eller slugs är tillåtna.

2.12 Fallmål för kal 22 (metall)
Vid skytte på fallmålen måste målen placeras nära intill kulfånget i huvar så att stänk/rikoschetter undviks.

2.13 Semaforer på rå- och älgbanan
När det befinner sig personal i maskinhusen/bakom markörskydden under skjutning skall semafor alltid användas. I
övriga fall skall semaforen förvaras i maskinhuset.

2.14 Pistolskytte
Inskjutnings- och rådjursbanan är godkända för pistolskytte, skjutavstånd max 50 m. Dessa skjutningar skall alltid
bokas genom skjutbanechef/säkerhetsansvarige.

2.15 Alla banor/stationer går inte att använda samtidigt
Generellt gäller att ingen skjutning är tillåten då personer vistas inom riskområdet.
För lerduvebanorna gäller begränsningar enligt besiktningsprotokoll.

2.16 Tillåtna skjutriktningar
Se begränsningar som framgår av polisens besiktningsprotokoll, som finns anslagna på varje bana

3. Säkerhetsansvarig
Övergripande säkerhetsansvarig och skjutbanechef är föreningens ordförande.
E-post: ordforande@vaxjojsk.se
Banchef är den som är sammankallande i respektive kommitté.

Bergunda 2017-02-19
Styrelsen Växjö Jaktskytteklubb
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Bilaga 1

Skjutledare
När mer än två personer skjuter skall det finnas en skjutledare.
Skjutledaren är den som ansvarar för skjutningen (i regel den som öppnar banan).
Att tänka på:
 Kontrollera riskområdet
 Kontrollera avspärrningar inklusive skylt på grinden vid älgbanan
 Kontrollera att duvorna flyger rätt/att banan fungerar som avsett
 Kontrollera att alla bär hörselskydd ( inom 25 meter)
 Kontrollera att alla skyttar är behöriga:
- medlem
- licens
- nykter o.dyl
- känner till reglerna i tillräcklig omfattning
 Upprätthålla sjukvårdsberedskapen
 Se till att endast funktionärer och skyttar i aktuellt skjutlag uppehåller sig innanför avspärrningarna under
pågående skjutning.
KOM IHÅG ATT DET ÄR DU SOM ÄR CHEF OCH BESTÄMMER.
OM DU INTE VILL ATT NÅGON SKALL SKJUTA SÅ SKJUTER HAN INTE.
Sjukvårdsberedskap:
En skadad skall alltid kunna avtransporteras inom 30 minuter.
Minneslista:
 Förbandsmaterial
 Telefon (upplåst)
 Invisning
 Omhändertagande
 Avspärrningar
Åtgärdslista:
 Förhindra mer skada, gör patron ur
 Inventera skadeplatsen, hur många?, allvarligt?, prioritera
 Larma 112 Ange skadade, transportbehov, INVISA
 Hjälp de skadade enligt A B C
- A - Andning
1. Andning + Puls, Medvetslös
FRAMSTUPA SIDOLÄGE
2. Ingen Andning + Puls
MUN mot MUN METODEN
3. Ingen Andning + Ingen Puls
MUN mot MUN METODEN
HJÄRTKOMPRESSIONER
- B - Blödning
- C - Chock 5V – vila, vätska, värme, varsamhet,
ventilation


Avspärra området

UPPTRÄD ALLTID BESTÄMT OCH TREVLIGT.
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Bilaga 2
Utlåning av vapen
3 kap 8 § Vapenlagen (1996:67)
Skjutvapen får inte lånas ut till den som har fått ett skjutvapen förklarat förverkat eller ett tillstånd att inneha skjutvapen
återkallat, om inte låntagare ändå är berättigad att inneha vapen av den typ som lånet avser. Har någon fått ett
skjutvapen omhändertaget, får vapen av den typ som omhändertogs inte lånas ut till honom eller henne. Trots första
stycket får ett vapen, efter särskilt tillstånd av polismyndigheten, lånas ut för övning eller tävling som äger rum under
uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.
För att skydda banans funktionärer och för att Du ska få låna våra vapen, måste Du med din namnteckning och
ditt personnummer nedan intyga att Du inte av lagliga skäl är förhindrad att få låna banans vapen. Du ska
dessutom legitimera Dig
DATUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Namn

Namnteckning

Personnummer

