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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. Övriga skyttar efter överenskommelse med styrelse för Hacksjöbanan. Polisen får
använda bana B5, efter bokning genom utbildningsplatsen Rosersberg.
Polisens tjänsteskjutningar måste utan undantag följa reglerna för SäkB 2015.
Tillåtna skjuttider är Måndag - Fredag mellan klockan 07:00-21:00
Lördagar & Söndagar samt helgdagar mellan klockan 09:00-19:00
Kontrollera dolda vinklar och säkerställ att banorna är folktomma innan skytte börjar.
Endast skytte och skyttemål enligt regler inom SPSF, SvSF, SSSF, IPSC och Polisen får förekomma på
denna bana. Tillåtna vapen är endast de av respektive förbunds godkända vapen.
Tillåtna skjutriktningar: Inom utmärkta skjutvinklar mot målfång, dock ej en med större skjutvinkel
än 45 grader mot målfång (sandvall). Skytte sker endast mot målfång/sandvall/sandgrop.
Skytte mot jord-/sten/däckvall är förbjudet.
Skytte mot markmål kan ske om mål sitter på sådan plats att skott tar i skjut- eller däckvall.
Pekning över vallar med laddat vapen och fingret innanför varbygeln är ej tillåtet.
Skjutavståndet på denna bana får endast vara mellan 3 till 20 m.
Skytte mot metallmål enligt IPSCs tillägg i SäkB Civilt skytte, dvs. Blyhagel 5-20 meter,
Enhandsvapen 7-20 meter. Stålhagel får ej användas. Hagelslug mot metallmål är förbjudet.
Metallmål får ej beskjutas med gevär på B5.
Skytte mot lerduvor får användas om de är markmonterade, dvs. ej uppkastade lerduvor.
Vapenkalibrar som är godkända: pistol & revolvrar upp till 454 Casull och
Gevär kalibrar upp till 7,62 mm (.30). Hagelgevär kaliber 12-20, med blyhagel, buckshot av bly eller
slug av bly.
Det åligger skyttarna att placera sina mål på ett sådant sätt att personer eller målställning ej tar
skada, eller att det finns risk för rikoschetter. Splitterskydd skall i sådant fall användas. Detta
medför att målen i sig skall vara av sådan kvalitet att gropar i plåt eller liknande som ger ökad risk
för rikoschetter ej kan uppkomma.
Om skottgropar i vallen uppkommer skall dessa åtgärdas. Skjutförbud kan införas tills dess de är
åtgärdade. Skjutförbud kan även införas vid frusen vall.
Om betongstöd eller plåtskydd är synliga måste det åtgärdas innan skytte får påbörjas.
Skjutledare: När två eller fler skyttar skjuter samtidigt skall en av dem vara utsedd skjutledare och
ha skjutledarens ansvar. Ensam skytt har själv skjutledaransvar.
Det åligger varje enskild skytt att vara väl insatt i och följa Hacksjöbanan allmänna föreskrifter,
skjutbaneföreskrifter och olycksfallsberedskap.
Efter avslutad skjutning skall alltid skytten rapportera sina skjutna skott till HSO på adress
http://www.hacksjobanan.se/skottrakning/ (Polisen till utbildningsplatsen)
Vid olyckshändelse med vapen eller ammunition skall detta alltid omgående rapporteras först till
Hacksjöbanans säkerhetsansvarig, som avgör om frågan skall anmälan till Polisen.

 Hacksjöbanans skade- och olycksfallsblankett 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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