
SKJUTBANEFÖRESKRIFTER FÖR HACKSJÖBANAN 

 Skjutbanornas drift sköts av styrelsen utsedd banansvarig. 

 Banansvarig nås via mail banansvarig@hacksjobanan.se  

 Berättigade att använda skjutbanorna är endast medlemmar i någon av de 

föreningar eller klubbar som är medlemmar av Hacksjöbanans skytteorganisation 

eller skyttar inbjudna att delta i träning eller tävlingar. Eller övriga skyttar efter 

överenskommelse med styrelse för Hacksjöbanan.  

 Tillåtna skjuttider är måndag – fredag mellan klockan 07:00-21:00.  

lördag & söndag samt helgdagar mellan klockan 09:00-19:00. 

 Tillåtna vapen är endast de av respektive förbunds godkända vapen. För 

enhandsvapen se respektive skjutbanas skjutbaneföreskrift och för gevär se 

respektive skjutbanas skjutbaneföreskrift där det framgår vilka kalibrar som får 

användas. Detta får under inga omständigheter överskridas eller missbrukas 

 Tillåtna skjutplatser: se respektive skjutbanas skjutbaneföreskrifter.  

 Tillåtna skjutriktningar: se respektive skjutbanas skjutbaneföreskrift. 

 Skjutledare: När två eller fler skyttar skjuter samtidigt skall en av dem vara utsedd 

skjutledare och ha skjutledarens ansvar. Ensam skytt har själv skjutledaransvar. 

 Tillåtna mål och målplaceringar se respektive skjutbanas skjutbaneföreskrift. 

 Det åligger skyttarna att placera sina mål på ett sådant sätt att målställningen ej tar 

skada eller att det finns risk för rikoschetter.   

 Det åligger varje enskild skytt att vara väl insatt i hacksjöbanans allmänna 

föreskrifter, skjutbaneföreskrifter och olycksfallsberedskap. 

 Skytt som inte har genomgått av sin respektive klubbs säkerhetsgenomgång rörande 

allmänna föreskrifter och skjutbaneföreskrifter äger ej rätt att skjuta på 

Hacksjöbanan. 

 Vid all skjutning skall första hjälpen utrustning vara framtagen och lätt åtkomlig.  

 Efter avslutad skjutning skall alltid skytten rapportera sina skjutna skott till HSO på 

adress http://www.hacksjobanan.se/skottrakning/  

 Vid olyckshändelse med vapen eller ammunition skall detta alltid omgående 

rapporteras till polisen och Hacksjöbanans säkerhetsansvarig.  

Hacksjöbanans skada och olycksfallsblanketten skall användas och sändas till 

sakerhetsansvarig@hacksjobanan.se.  

 Undantag från dessa regler kan bara göras efter godkännande av säkerhetsanvarig 

eller banansvarig 
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