
        Skjutbaneinstruktion för Kullens PK 2017 
 
 
 

1. Banan ägs av Kullens PK, Höganäs kommun  
 

2. Banans tillstånd är utställt på Kullens PK. 
Säkerhetsansvarig för: Nationellt skytte är Ulf Rosenkvist . Tel. 0704-222992 

 Säkerhetsansvarig för: Dynamiskt skytte är Jonas Ardemalm . Tel. 0721-583355 
  Ordförande är Lars Stjernkvist. Tel. 0705-607052, Sekreterare är Carsten Hansen 070–5152254 
 
3. Berättigande att använda banan är medlemmar ur Kullens PK som betalar för ”aktivt” medlemskap samt inbjudna gäster 

i samband med träning och tävling. Övrigt nyttjande endast enligt styrelsens beslut. 
 

4. Skjuttider pistol: Vardagar 09:00 - 20:00* Fredag, lördag, söndag samt helgdagar 09:00 – 18:00 
Skjuttider gevär: Samma som jaktskyttebanan. Onsdagar 18:00-20:00. Söndagar 09:00-12:00.  
OBS: Med växelsats till 0,22 eller motsvarande är det samma tider som för pistol 
*Dagar då det råder skjutförbud: Midsommardag samt afton, Långfredagen, Alla helgons dag, Kristi himmelfärdsdag. 
 

5. Tillåtna vapen på pistolbanorna: Pistol och revolver max cal .45 (Svartkrut undantagen) 
 

6. Tillåtna vapen på gevärsbanorna: Pistol och revolver max cal .45, k-pist 9 mm, samt gevär av alla kalibrar upp till 9.3 x 
63. (Svartkrut undantagen) 
 

7. Förbjudet: Hagelskytte, spårljuskulor och 39B (39B gäller endast plåtmål).  
 

8. Tillåtna skjutplatser: Skjutning får ske på alla skjutplatser från 1 - 300 meter. Enhandsvapen får skjutas från max 100 
meter. Undantag är banor som ej har fullständig bullermätning så skjutning vid de två (2) stationerna som ligger på 
gevärsbanan öster om skjuthallen undanbedes.  

  
9. Skjutledare: När två eller flera skjuter samtidigt skall en vara utsedd till skjutledare och ha skjutledarens ansvar. Ensam 

skytt har själv skjutledaransvar (SäkB kap1). 
 

10. Sjukvård: Första förband finns i klubbstugan. Ambulans tillkallas via 112, möt ambulans vid skjutbanans infart. 
Gatuadress till KullensPK är Skjutbanevägen. 
 

11. Telefon: Skjutledaren skall ha mobiltelefon. 
 

12. Tillåtna mål och målplaceringar mm: Mål får placeras endast i avsedda hållare. 
 Centrum på målet och kulfångets ovandel får aldrig understiga 2,8 meter.  

Målen får aldrig placeras längre från vallens bas än 5 meter, om inte fullgod projektiluppfångande anordning placeras 
bakom figur. Endast av klubben tillhandahållen målmateriel får användas. 
 

13. Tillåtna skjutriktningar: Vallens bredd. 
 

14. Kortast tillåtna skjutavstånd på plåtmål: Pistol och revolver: 15 meter. För IPSC pistol eller revolver: 7 meter. För IPSC 
gevär: 80 meter. För k-pist: 7 meter 
 

15. Lyft ovan kulfånget: Vid banskytte är det inte tillåtet att rikta vapnet över tavlans övre kant. Vid fältskytte är det inte tillåtet 
att rikta vapnet över kulfånget. Vid dynamiskt skytte räknas vallens övre kant som DQ-gräns om pekfingret är innanför 
varbygeln. 

  
16. Skyddsglasögon skall användas av alla vid skjutning på stålmål för kulvapen, även åskådare. 

25 meters säkerhetsavstånd för pistol och revolver, 100 meters säkerhetsavstånd för gevär. (SäkB 3.2.2)  
 

17. Kontrollplan: Skjutledare kollar före varje skjutning att avspärrningar, skyltar och kulfång uppfyller krav enl SäkB samt att 
röd flagga är hissad (flaggstång vid parkeringen) Vid all skjutning på gevärsbana skall grinden vara stängd och låst. 
 
Skjutledare bevakar att ögonskydd och hörselskydd används på avsett sätt. Skjutledare kontrollerar efter skjutning att alla 
skyttar har registrerat sin på närvaro via det digitala systemet som finns i klubbhuset. Skjutledare vid första skjuttillfället i 
varje månad kontrollerar skyltar, avspärrningar och sjukvårdsmaterielen, fel anmäls till säkerhetschefen. 

 
18.  SäkB finns anslagen i klubbstugan. 

     
 Instruktionen är beslutad av styrelse 2017-08-07 


