12 augusti 2017

Instruktion för skjutledare på skeetbanan
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/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.
Endast stålhagel US 7 24g eller klenare får användas på skeetbanan.
Hagelgevär kaliber 12 och klenare får användas. Vapnet får ej vara utrustat med vapenrem.
Hörselskydd och glasögon med splitterfritt glas eller liknande skall användas av såväl skyttar
som funktionärer och åskådare.
Skyttarna får ej ha skor med öppen häl, träskor, tofflor eller liknande.
-För att säkerställa säkerheten måste alla gevär, även oladdade, ständigt hanteras med största
försiktighet.
-Dubbelpipiga gevär skall vara brutna och oladdade.
-Halvautomater ska vara oladdade med slutstycket öppet, och pipan pekande i säker riktning
upp mot skyn.
-Gevär som inte används skall placeras vertikalt i gevärsställ eller i vapenfodral.
-Skjutning får endast ske från skjutstationerna (plattorna) och endast en skytt i taget får skjuta.
Ingen skytt i skjutlaget får gå fram till en station förrän det är hans tur att skjuta. Ingen skytt
som skjutit får flytta sig mot nästa station förrän samtliga skyttar i laget genomfört sin
skjutning på stationen. Skjutlaget skall hållas ihop
-Då skytte sker från den ena sidan av skeetbanan får ingen person befinna sig på den andra
sidan. Åskådare skall vara utanför staketet.
- Patroner får ej placeras i någon del av geväret förrän skytten står på skjutstationen med
vapnet i skjutriktningen och skjutledaren har givit sitt tillstånd.
- Kontrollera att loppet är fritt innan laddning! Inga fingrar i varbygeln! Vapnets mynning
skall vara riktat lite uppåt i skjutriktningen då det läggs igen. Detta för att undvika vådaskott i
marken framför skyttarna.
- Skytten får inte vända sig från skjutriktningen förrän geväret har öppnats och patronerna
och/eller tomhylsorna tagits ur.
- Vid klick skall skytten vänta i ca 20 sekunder innan bössan öppnas.
- Vid svag knall eller klick skall skjutledaren se till att skytten kontrollerar att loppet är fritt.
- Siktning eller skjutning på en annan skytts duvor eller mot levande fåglar eller andra djur är
förbjudet.
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- Provanläggningar får endast ske på plattorna i skjutriktningen efter skjutledarens tillstånd
eller enligt reglerna för nationell och olympisk skeet.
- Skyttarna ska plocka upp tomhylsor från marken efter avslutad skjutserie inte under
pågående serie.
Om skjutledaren bedömer att skyttet måste avbrytas av någon orsak och kommenderar
STOPP eller Eld Upphör måste skjutningen omedelbart upphöra. Geväret öppnas och
plundras. Skyttet får ej återupptas förrän skjutledaren tydligt givit sitt tillstånd.
Efter sista skottet och innan geväret placeras i gevärsställ, måste skytten innan han/hon
lämnar skjutstationen försäkra sig om, och skjutledaren bekräfta, att inga patroner eller
tomhylsor finns i patronläge eller magasin
I nationell skeet laddas bössan med två patroner på stationerna 1-7. Undantag är i samband
med 25:te skottet då bössan får brytas och laddas med ett eller två skott. På station 8 får man
endast ladda med en patron och skjuta på tornduvan sedan vända sig och ladda med en patron
och skjuta på lådduvan. Då skytten ändrar skjutställning från att skjuta tornduvan till att skjuta
lådduvan skall detta ske medsols så att den brutna bössan pekar i skjutriktningen bort från
övriga skyttar, som skytten vänder ryggen. Skjutledaren skall stå ca 5 meter från platta 8 på en
linje mellan platta 8 och 4. Övriga skyttar ställer sig i kö bakom skjutledaren och den som
skjutit klart på station 8 ställer sig sist i kön.
I olympisk skeet laddas med ett skott på enkelduvorna utom på platta 4 där man laddar med
två skott eftersom det är två enkelduvor på denna station. På station 8 gäller samma som ovan
på nationell skeet.
Provanläggningar får göras på platta 1
Regler för nationell och olympisk skeet finns i pärmen som är placerad i skjutkuren.
Skyttar som inte känner till reglerna (där säkerheten är en viktig del) måste skjutledaren
vägleda i varje moment så att säkerheten inte äventyras.
Skeetbanan har lånevapen.
Lånevapnen måste hållas under ständig uppsikt ev. låsas in i kuren.
Vapnet lämnas och hämtas till/från skytten på skjutstation ett. Skjutledaren skall sedan vara i
sådan närhet till skytten att han/hon omedelbart kan ingripa om något går fel.
Efter skjutning skall banan städas, stängas och skyttet redovisas enligt rutiner som fastställts i
andra skrivelser som finns i pärmen

