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Skjutbaneinstruktion Trapbana 2  

1. Trapbanan ägs av Rosersberg Jaktskytteklubb (RJSK). 
2. Skjutbanechef och tillika säkerhetsansvarig är Kent Rådman  070-334 62 25  

Biträdande Skjutbanechef är Aram Galestian  072-96 50 304 
3. Skjutning på denna skjutbana ska alltid ledas av skjutledare utsedd av RJSK Styrelse. 
4. Berättigade att använda denna bana är: 

• RJSK:s medlemmar och allmänhet under Trapbanans ordinarie öppettider. 
• Funktionärer utbildade och godkända av skjutbanechef och RJSK styrelse.  

5. Tillåtna skjuttider: Måndag – fredag 08 - 21 
6.   Lördag, söndag och helgdag 09 – 18 
7. Vid skjutning på banan ska SäkB och RJSK säkerhetsregler följas. Skytt som skjuter på banan ska läsa och följa RJSK 

säkerhetsregler.  Skjutledare ska ha god kännedom om den skyttegren som denne är satt att leda.  
8. Tillåtna vapen är hagelgevär, max. kaliber 12 med stålhagelammunition max. US 6. Endast stålhagelammunition är 

tillåten, all annan ammunition är förbjuden. 
9. Skyddsglasögon ska användas av samtliga som uppehåller sig inom 30 m från mål/lerduvor. 
10. Tillåtna skjutplatser är trapbanans skjutplattor (platta 1-5) eller skjutplats anvisad av Skjutledare. 
11. Laddat och osäkrat vapen får endast riktas och avfyras mellan vänster och höger skjutgräns i sida (markerade med 

stoplar) och till en max. elevation av 86 grader i höjd. 
12. Tillåtna mål är lerduvor kastade från trapbanans fasta kastare eller från kastare utplacerade/riktade av Skjutledare 

vid träning eller tävling. Kastare ska placeras/inriktas så att skjutbanans skjutgränser ej överskrids. Kastade lerduvor 
ska landa inom riskområdet. Endast (miljövänliga) lerduvor tillhandahållna av RJSK är tillåtna. Uppställning och 
användning av privata lerduvekastare är förbjudet. 

13. 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. Sjukvårdsmateriel 
ska finnas i container vid Trapbana 1 innan skjutning får påbörjas. 

14. Skjutledare ska under skjutning: 

-kontrollera att riskområdet är fritt. 

-säkerställa att skjutningen bedrivs enligt gällande skjutbaneinstruktion och säkerhetsbestämmelser. 

-vid risk för omedelbar fara omedelbart kommendera ”AVBRYT” eller ”STOPP”. 

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