12 augusti 2017

Instruktion för skjutledare på älgbanan
En skjutledare skall, innan skyttet påbörjas, utses bland banfunktionärerna och dennes namn
antecknas på skjutprotokollet. Medhjälpande banfunktionärer kan utföra många av
skjutledarens uppgifter men lyder då under skjutledaren.
Skjutledaren får inte lämna den bana han/hon är skjutledare på utan att det utses en ny
skjutledare.
Innan skjutningen påbörjas skall skall skjutledaren säkerställa att larm till 112 kan ske och att
utrustning för ”Första hjälpen” finns tillgänglig.
Semaforen vrids på grönt då skjutledaren förvissat sig om att riskområdet är fritt.
Alla kulgevär, utom helautomatiska, med en kaliber upp till 9,6 mm är tillåtna vid skytte på
elektronälgen.
Endast spetsig helmantlad ammunition får användas på elektronälgen.
Mot annat målmaterial än elektronälgen är alla typer av kulgevär, utom helautomatiska,
tillåtna liksom all slags ammunition upp till kaliber .700 (17,8 mm), utom spårljus.
Vid skytte med manuell markering skall markören vistas i maskinhuset. Markör får endast
vistas i maskinhuset under skytte om god kommunikation kan säkerställas med skjutledaren
och skytten Markören skall alltid bära (skydds)glasögon under skytte. Då markörerna
förflyttar sig till och från maskinhuset utefter stigen på Älgbana 1 skall eld upphör och patron
ur gälla på Älgbana 1 och 2. Semaforerna skall vridas på rött.
Mål får endast sättas upp i blinderingsöppningen så att kulorna träffar den bakre vallen.
Vintertid råder skjutförbud om det är tjäle i vallen.
Hörselskydd skall användas av alla i och i närheten av älgkuren.
- Alla vapen, laddade eller oladdade skall behandlas med största försiktighet, bäras med öppen
mekanism och peka rakt upp eller ned.
- Gevär, som inte används, skall placeras stående rakt upp i gevärsställ eller i vapenfodral.
- Vapnets mynning skall hela tiden vara riktad i skjutvallen sedan det tagits in i skjutbåset.
- Först då skytten står i skjutbåset, med gevärsmynningen pekande mot skjutvallen och
skjutledaren givit sitt tillstånd, får geväret laddas och skall sedan säkras.
- Kontrollera att loppet är fritt innan laddning! Inga fingrar i varbygeln!
- Skytten måste nu vänta på skjutledarens tydliga tillstånd innan han får osäkra och börja
skjuta.
- Om skytten skjuter med stödkäpp skall vapnet vara säkrat till dess skytten har vapnet på
stödet och fått tillstånd att skjuta.
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- Vid klick skall skytten vänta i ca 20 sekunder innan gevärets mekanism öppnas.
- Vid svag knall, trög mantelrörelse, eldavbrott eller klick ska skjutledaren se till att skytten
kontrollerar att loppet är fritt.
- Provanläggningar-målföljning är endast tillåtna i skjutbåsen och i ett markerat område till
höger om Älgbana 1 efter skjutledarens tillstånd.
- Under skjutningen skall, om skyttens vapenhantering verkar osäker, skjutledaren gå in i
skjutbåset och hjälpa skytten och se till att vapenhanteringen blir säker. Skjuter skytten med
klubbens lånevapen skall alltid en funktionär vara i skjutbåset för att omedelbart kunna
ingripa om något går fel. Lånevapnet skall hållas under uppsikt i skjutkuren och överlämnas
hämtas till/från skytten i skjutbåset. Vid träning för jägarexamen kan skytten få öva att hämta
och lämna lånevapnet från/till vapenstället med säker vapenhantering.
Om skjutledaren bedömer att skjutningen måste avbrytas av någon orsak och kommenderar
STOPP eller Eld Upphör så måste skjutningen omedelbart avbrytas, vapnet säkras, öppnas
och plundras. Skyttet får inte återupptas förrän skjutledaren har givit sitt tydliga tillstånd till
det.
Efter sista skottet och innan geväret placeras i gevärsställ, måste skytten, innan han/hon
lämnar skjutbåset, med mynningen pekande i skjutvallen, försäkra sig om, och skjutledaren
måste bekräfta, att inga patroner eller tomhylsor finns i patronläge eller magasin.
Om skott avlossas utanför godkänd skjutriktning eller i riktning så att kulan inte träffar i
kulfånget skall tid, plats, skjutriktning, skyttens namn, person- och telefonnummer antecknas.
Skytten skall informeras om att händelsen rapporteras till polismyndigheten i Södertälje.
Skjutledaren på älgbanan har ansvaret att omedelbart rapportera händelsen till kassunansvarig.
Kassunansvarig har ansvaret att omedelbart rapportera händelsen till polisen.
Efter skjutning skall semaforen vridas om så att den visar rött.
Banan städas, stängs och skyttet redovisas efter i andra skrivelser fastställda rutiner och som
finns i pärmen.

