12 augusti 2017

Instruktion för skjutledare på instruktionsbana för
hagelskytte
Innan skyttet påbörjas skall en skjutledare 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 är skjutledare på utan att en ny skjutledare utses.
Skjutledaren ska,innan skjutning påbörjas, säkerställa att larm till 112 kan ske och att
utrustning för ”Första hjälpen” finns tillgänglig.
Tillåtna vapen: hagelgevär kaliber 12 och klenare.
Vapnet får ej vara utrustat med vapenrem.
Tillåten ammunition: stålhagel US 7 24g.
Skyttet sker från ett skjutbås som begränsar skjutriktningen till den tillåtna.
Alla skyttar och andra personer i närheten av skjutplatsen skall bära hörselskydd.
Alla skyttar och andra personer i närhet av skjutplatsen skall bära glasögon med splitterfritt
glas eller liknande.
- Alla gevär, även om de är oladdade, måste hanteras med största försiktighet.
- Dubbelpipiga gevär måste bäras brutna och halvautomater med öppet slutstycke med
mynningen pekande i säker riktning upp mot skyn.
- Gevär som inte används skall vara placerade i gevärsställ.
- Skjutning får endast ske från skjutbåset.
- Patron får inte placeras i någon del av geväret förrän skytten står på skjutstationen med
geväret i skjutriktningen och efter skjutledarens tillåtelse att ladda. Innan laddning skall
skytten kontrollera att loppet är fritt. Inga fingrar i varbygeln! Mynningen skall peka lite uppåt
i skjutriktningen då vapnet läggs igen för att undvika vådaskott i marken framför skjutplatsen.
Skytten skall därefter invänta skjutledarens tillstånd att få osäkra och börja skjuta.
- Vid klick skall skytten vänta ca 20 sekunder innan bössan öppnas.
- Vid svag knall eller klick, skall skjutledaren se till att skytten kontrollerar att loppet är fritt.
- Skytten får ej vända sig från skjutriktningen förrän geväret har öppnats och plundrats.
- Innan skytten lämnar skjutplatsen skall han/hon kontrollera och skjutledaren bekräfta att
inga patroner eller tomhylsor finns i patronläge eller magasin.
Tomhylsor plockas upp efter serien är klar inte under pågående serie.
Om skjutledaren bedömer att skjutningen måste avbrytas av någon orsak och kommenderar
STOPP eller Eld Upphör så måste skjutningen omedelbart avbrytas, vapnet säkras, öppnas
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och plundras. Skyttet får inte återupptas förrän skjutledaren har givit sitt tydliga tillstånd till
det.
Klubbens lånevapen används ofta på denna bana vid träning och uppskjutning för
jägarexamen. Lånevapnet skall hållas under uppsikt.
Skjutledaren skall vara så nära skytten med lånevapen att han/ hon omedelbart kan ingripa om
något går fel.
Skytten ska också på denna bana få möjlighet att träna att hämta och lämna vapnet från/till
vapenstället med säker vapenhantering. Det ingår ju i jägarexamensprovet.
Efter skjutning skall banan städas, stängas och skyttet redovisas enligt rutiner som är fastlagda
i andra skrivelser som finns i pärmen.

