12 augusti 2017

Instruktion för skjutledare på viltmålsbanan
(korthållsbanan 50m)
Innan skyttet påbörjas skall en skjutledare utses bland banfunktionärerna och dennes namn
antecknas på skjutprotokollet. Övriga banfunktionärer kan utföra många av skjutledarens
uppgifter men lyder då under skjutledaren.
Skjutledaren får inte lämna den banan han/hon 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.
Viltmålsbanan används till skjutning mot löpande rådjur, löpande gris, löpande miniälg och
stillastående mål.
Skjutning får endast ske från de tre skjutbåsen.
Mål får endast sättas upp i blinderingsöppningen, så att kulorna träffar den bakre vallen.
Tillåtna vapen: kulgevär med kaliber 22 och kantantändning.
Tillåten ammunition: alla sorter med kantantändning utom spårljus.
Hörselskydd skall användas av skyttar och funktionärer
- Alla vapen, laddade eller oladdade, skall behandlas med största försiktighet, bäras med
öppen mekanism och peka rakt upp.
- Gevär som inte används skall placeras vertikalt 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 säkras.
- Skytten skall innan laddning kontrollera att loppet är fritt. Inga fingrar i varbygeln!
- Skytten måste nu vänta på skjutledarens tydliga tillstånd innan denne får osäkra och börja
skjuta.
- Om skytten skjuter med stödkäpp skall vapnet vara säkrat till dess skytten har vapnet på
stödet och fått tillåtelse att skjuta.
- Vid klick skall skytten vänta i ca 20 sekunder innan gevärets mekanism öppnas.
- Provanläggningar är endast tillåtna i skjutbåsen efter skjutledarens tillstånd.
- Under skjutningen skall, om skyttens vapenhantering är osäker, skjutledaren gå in i
skjutbåset och hjälpa skytten så att vapenhanteringen blir säker.
- Banan har lånevapen.
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- Lånevapnen skall vara under uppsikt i skjutkuren.
- Lånevapnet lämnas och hämtas till/från skytten i skjutbåset.
- Under skytte med lånevapen skall skjutledaren var i sådan närhet till skytten att denne
omedelbart kan ingripa om något går fel.
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.
Markör i maskinhuset får endast användas om god kommunikation kan upprättas mellan
skjutledare/skytt och markören.
Då skyttarna går fram själva och markerar får ingen vistas i skjutbåsen med vapen: Vapnen
skall vara plundrade och stå i gevärsstället eller vara i vapenfodral.
Efter skjutning städas och stängs banan och skyttet redovisas enligt rutiner som är fastlagda i
andra skrivelser i pärmen.

