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Instruktion för RJSK Inskjutningsbana  
1. Inskjutningsbanan ägs av Rosersbergs Jaktskytteklubb (RJSK). 

2. Skjutbanechef, tillika säkerhetsansvarig för Inskjutningsbanan är: Björn Kark 070-870 64 17 

3. Vid all skjutning ska skjutledare utses. Ensam skytt är själv skjutledare. 

4. Berättigad att använda inskjutningsbanan är: 
-medlemmar i RJSK. 
-person som just nu använder Älgbanan och betalar banhyra för detta. 
-person som under aktuell dag har betalt serieavgift på Älgbanan. 

Skytt som använder denna skjutbana skall kunna styrka sin behörighet genom att visa upp giltigt 
medlemskort i RJSK, eller på annat sätt påvisa att de äger rätt att nyttja banan. 

5. Tillåtna skjuttider är: Måndag – Fredag:               kl.  08 - 21 
                   Lördag, Söndag & helgdag:   kl.  09 - 18 

6. Vid skytte på inskjutningsbanan ska SäkB och RJSK Säkerhetsregler följas. Skytt som skjuter på 
inskjutningsbanan ska läsa och följa RJSK säkerhetsregler. 

7. Endast kontroll- och inskjutning av vapen är tillåten på inskjutningsbanan. Övningsskytte är ej tillåtet. 

8. Skjutning i mörker är förbjudet. Det är inte tillåtet att lysa upp/belysa skjutbanan då mörker råder. 

9. Skjutning mot fruset kulfång är förbjudet. Innan skytte påbörjas ska kulfånget kontrolleras:  

-markundersökningskäpp (armeringsjärn med spetsig ände) ska med lätthet kunna tryckas minst 50 
cm in i kulfånget bakom måltavlan. Ett armeringsjärn, med markering för 50cm finns förvarat framme 
vid kulfånget. Har test inte utförts eller om armeringsjärnet saknas, får skjutning ej ske. 

10. På inskjutningsbanan är skytte med Kulvapen klass 1-4, kaliber mindre än 20mm tillåtet. 
 

 Skjutning med helautomatiskt vapen är förbjudet, oavsett om eldgivning sker patronvis. 

 Skjutning med enhandsvapen är förbjudet. 

 Skjutning med hagelammunition är förbjudet. 

11. Tillåtna skjutplatser är Skjutbod (100 m) samt Skjutbänkar på 100 m, 80 meter, 50 meter resp. 25 
meter. Skytt skall sitta eller stå i direkt anslutning till skjutplats. 
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12. Endast mål bestående av papp eller kanalplast är tillåtna. Mål ska fästas på befintligt tavelställ 
placerat omedelbart hitom kulfånget. Avståndet mellan målets ytterkant och kulfångets kanter skall 
vara minst 1,5 meter i såväl sida som höjd.  

● Skjutning mot mål av metall är förbjudet. 
● Det är förbjudet a  ställa/fästa mål på annan plats än i det befintliga tavelstället. 

13. Laddat och osäkrat vapen får endast riktas och avfyras mot uppsatt mål. 

14. Skjutledaren ska innan skjutning: 
-kontrollera att riskområdet är fritt. 
-vid behov informera åskådare om gällande säkerhetsbestämmelser.  
-säkerställa att larm till 112 kan ske och att utrustning för ”första hjälpen” finns tillgängligt. 
 

15. Skjutledaren ska under skjutning: 
-säkerställa att skjutningen bedrivs enligt gällande skjutbaneinstruktion och säkerhetsbestämmelser. 
-kontrollera att riskområdet är fritt. 
-vid risk för omedelbar fara omedelbart kommendera ”AVBRYT” eller ”STOPP”. 

16. Skytt ska städa upp efter sig efter avslutat skytte. Avfall och förbrukat målmateriel läggs i sopkärl. 
Tomhylsor läggs i återvinningskärlet vid skjutboden på 100m. 

17.  Skytt som bryter mot skjutbaneinstruktionen kommer att polisanmälas av RJSK Styrelse. 

18. Enskild medlem kan inte boka Inskjutningsbanan. Styrelsen kan boka inskjutningsbanan för annan 
verksamhet, t.ex. Jägarexamen eller björnpasset. Detta anslås på RJSK.se och inskjutningsbanans 
anslagstavla. Kontrollera därför inskjutningsbanans kalender på RJSK hemsida innan du åker och 
skjuter. 
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………………….…………………………. ………………….…………………………. 
Björn Kark, Skjutbanechef            Åke Jansson, Säkerhetschef RJSK 

 

 
   

 


