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Ansvar och uppgifter 
 
Att vara ansvarig för den egna klubbens säkerhetsarbete. Vilket innebär att varje klubb måste ha egna 

säkerhetsregler för just sin specifika verksamhet. 

 

Att vara ansvarig för att HSO´s säkerhetsregler och säkerhetsföreskrifter och att de tillställs alla 

föreningsmedlemmar och införlivas i föreningarnas eget säkerhetsarbete.  

 

Att ansvara för och sköta administration av ”droppar” och nycklar.  

Detta betyder att föra register över vilka som har vilka droppar och nycklar och vilken behörighet 

”droppen” har. 

 

 

Information om vad som behöver föredras/informeras till klubbar/föreningarnas  

samtliga medlemmar. 

 

 Presentation av banägaren Botkyrka kommun och dess samarbetes kommuner.  

 Presentation av Hacksjöbanans skytteorganisation. 

 Villkor för att få nyttja skjutbanan klubbar. 

 Villkor för att få nyttja skjutbanan enskilda skyttar. 

 Att på uppmaning alltid kunna uppvisa licenser och klubbtillhörighet. 

 Genomgång av de allmänna föreskrifterna för Hacksjöbanan. 

 Genomgång av skjutbaneföreskrifterna för Hacksjöbanan. 

 Genomgång av reglerna för respektive skjutbana avseende godkända kalibrar och målmaterial 

m.m. (Att vapen aldrig får riktas över skjutvallen) 

 Genomgång av olycksfallsberedskapen på Hacksjöbanan. 

 Genomgång av de särskilda bestämmelserna angående utredning och rapporter vid 

olyckshändelser med skjutvapen och tillhörande ammunition t.ex. vapensprängning. 

 Genomgång av de olika ansvarsposterna inom klubben. 

 Genomgång av skjutledarens roll och ansvar vid skjutning. 

 Genomgång av vapenvaktens roll och ansvar under skjutningen. 

 Genomgång av Hacksjöbanans passersystem. 

 Genomgång av handhavande av larm. 

 Information om den enskildes ansvar att ingen obehörig får tillträde till banan. 

 Information om hur skotträkningen skall göras. 

 Genomgång av regler för gemensamhetsutrymmen på Hacksjöbanan. 

 Genomgång av hur bokningssystemet fungerar och hur det skall användas. 

 Hemsidans betydelse både för alla klubbar/föreningar och för spridande av information till 

boende i närområdet 

 Att brott mot dessa regler kan innebära indragen access till banan för enskilda medlemmar och i 

förlängningen även klubbens access till banan kan ifrågasättas. 

 


