SKJUTBANEINSTRUKTION FÖR PISTOLBANAN SANDERS HEMMAN
1. Marken ägs av Kopparfors AB. Den disponeras av Falu Sport- och Pistolskytteklubb.
Skjutbanetillståndet är utställt på Falu Sport- och Pistolskytteklubb som är medlem av
SPSF, SvSF, SvPF. Tillståndet gäller t.o.m. 2026-06-21.
2. Ansvarig styrelseledamot är: Håkan Sundell, 0739-98 85 58, skjutbanechef samt
säkerhetsansvarig.
3. Berättigade att vistas på banan är: medlemmar i Falu Sport- och Pistolskytteklubb samt
deltagare från inbjudna föreningar i samband med tävlingar och träningar.
4. Koordinater/adress: N 60° 34.283', E 15° 35.695' / ”Skjutbanan Sanders Hemman” /
Södra Vällanvägen 4
5. Tillåtna skjuttider: Alla dagar 08.00-20.00 mellan 1/4 och 31/10.
6. Tillåtna vapen: Skjutning får endast ske med pistoler och revolvrar i kaliber .22 - .45.
Magnumladdning och svartkrutsvapen är tillåtna. Från skjuthallar får även gevär i kaliber .22
användas.
7. Tillåtna skjutplatser: Skjutning får ske från skjuthallarna och anvisade platser mellan kulfång
och skjuthallar. Samtidig skjutning får inte ske från olika avstånd.
8. Säkerhet: Skjutning tillåten endast mot kulfånget. Ingång till skjutbanan sker endast genom
dörrar på baksidan av skjuthallen eller via sekretariatet!
9. Skjutledare: När två eller flera skyttar skjuter samtidigt ska en av dem vara utsedd till
skjutledare och ha skjutledarens ansvar. Ensam skytt har själv skjutledaransvar.
10. Sjukvårdsutrustning: Första förband finns i sekretariatet mellan 25m- och 50m-banornas
skjuthallar. Ambulans tillkallas genom larmnumret 112. Se punkt 4 för adress.
11. Tillåtna mål och målplaceringar: Mål får placeras endast i därför avsedda ställ eller direkt i
kulfånget eller på marken omedelbart hitom målställen. Ytterfigurerna ska sättas med minst 3m
avstånd från kulfångets ytterkanter. (V och H skärm). Om metallmål används ska dessa vara
placerade i en ram av 25mm trävirke (se SäkB för ytterligare information). Skjutning får endast
ske mot av föreningsstyrelse godkänd målmaterial. Den s.k. ”vinterboden” får EJ användas!

Styrelsen, Falu Sport- och Pistolskytteklubb, 2022-04-08.
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