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1. Baninstruktion 

1.1 Giltighet 

Reglementet är utfärdat av styrelsen i Motala Pistolklubb (kallad klubben) som ett 
komplement till dess stadgar. Styrelsen kan besluta om ändringar vid behov. Det åligger 
varje medlem att känna till innehållet i reglementet. Reglementet är till för alla skyttars 
säkerhet och trivsel. Komplett utgåva finns i paviljongen. 

1.2 Allmänna bestämmelser 

Banchefen ansvarar för skjutbanans drift och underhåll. Säkerhetsansvarig kontrollerar 
att aktuella säkerhetsbestämmelser för skytteorganisationer uppfylls.  

Ingen alkohol får förekomma på skjutbanan 

1.3 Behöriga att använda banan 

Betalande aktiva medlemmar i klubben får använda banan på egen hand, när det inte är 
tävling. Passiva medlemmar äger ej rätt att använda skjutbanan på egen hand. Gästande 
skyttar ska åtföljas av medlem i klubben. Nybörjare får närvara vid träningstillfälle 
högst två gånger. Därefter måste nybörjaren söka medlemskap. Vid tävling eller träning 
får inbjudna skyttar från andra klubbar, använda banan. Myndighet kan reservera banan 
enligt separat överenskommelse. Medlem som önskar använda banan för evenemang, 
kan boka banan i samråd med styrelsen.  

Om man vill genomföra en ”eventskjutning” på skjutbanan måste man först få 
styrelsens godkännande av aktiviteten, samt tidpunkt då den ska hållas. Ansökes 
lämpligen minst en vecka innan det tänkta datumet. Som eventskjutning räknas 
exempelvis skyttearrangemang för företag och privata sammanslutningar, såsom 
möhippor, svensexor, studentgrupper och herrmiddagar. All skytteaktivitet som avviker 
från den vi sysslar med utifrån de förbund vi är anslutna till kan anses som 
eventskjutning. Är man osäker om det är en eventskjutning ska man kolla upp detta med 
styrelsen innan. Att ta med några kompisar eller vänner som vill prova på det skytte 
Motala Pistolklubb sysslar med är dock ok, förutsatt att det hålls under lugna former och 
inte stör andra skyttar. 

1.4 Helgdagar med skjutförbud 

Långfredag, påskafton, påskdag, pingstafton, midsommarafton, midsommardag, 
julafton, juldag, nyårsdag. Övriga ”röda” dagar likställs med söndagar. Styrelsen kan 
därutöver besluta om tillfälliga undantag, som anslås separat på banan. 

1.5 Skjuttider (ordinarie) 

Måndag – Torsdag 09:00 – 21:00 
Fredag  09:00 – 18:00 
Lördag  10:00 – 16:00 
Söndag  13:00 – 15:00 (Endast kaliber .22, WC .32, WC .38, ej 9mm) 

 

1.6 Bestämmelser för vapen, ammunition och 

målmateriel 

Skjutning får endast äga rum med pistol/revolver godkänd av Sv. Pistolskytteförbundet 
(SPSF) eller Sv. Skyttesportförbundet (SSF). För myndighet gäller tjänsteinstruktion. 
Svartkrutsskytte med pistol/revolver är tillåtet. Skytte med gevär och automatvapen är 
absolut förbjudet. Pistolkalibrar 0.22 – 0.45 får användas, dock ej med magnumladdad 

ammunition. Målmateriel som används ska vara godkänd av styrelsen. Mål får endast 
placeras i målställ, direkt i kulfång eller på marken framför kulfånget. Ytterfigurer ska 
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placeras minst 3 meter från kulfångets ytterkant. Avståndet mellan målets övre kant och 
kulfångskrönet ska vara minst 2,5 meter. Metallmål ska vara inklädda med 45 mm 
trävirke, skjutavstånd minst 15 meter.  

1.7 Säkerhetsbestämmelser 

Enligt senaste utgåva av skjuthandboken. Vapen ska alltid hanteras som om de vore 
laddade. Skjutning och övningsriktning får endast ske i riktning mot målställning (tavla) 
från resp. skjutplats. Kontroll av tomt vapen och magasin ska göras när skjutningen är 
avslutad. När två eller flera skyttar deltar i skjutning ska en skytt vara utsedd till 
skjutledare. I förekommande fall har ensam skytt skjutledaransvar till dess att ordinarie 
skjutledare har utsetts. Vapen ska alltid hållas under uppsikt, vapenvakt utses vid behov. 
Hörselskydd ska användas av alla som är närvarande under skjutning (även åskådare). 
Undvik skjutning vid långvarig kyla, p.g.a. risk för tjäle i kulfång, som kan leda till 
oönskade rikoschetter.  

Det är absolut förbjudet att förtära eller vara påverkad av alkohol eller droger i samband 
med skytte. 

Sjukvårdsutrustning, kontakt med polis, läkare eller ambulans 
Första förband finns i paviljongen. Skjutledare ska vara försedd med mobiltelefon. 
Extra mobiltelefon med laddare finns, vid behov, i hyllan till vänster om ytterdörren i 
paviljongen. Ring 112 vid nödsituation. 

1.8 Ordningsbestämmelser  

Varje skytt ansvarar för att banan, målbodar etc. ställs i ordning efter skjutning. Skräp 
ska kastas i soptunna. Varje skytt ska kontrollera att materiel inte lämnas kvar på banan. 
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2. Underhållsinstruktion 

2.1 Allmänt 

Banchefen ansvarar för planering av banunderhållet. Särskild skötsel av kulfång, bodar etc. 
görs vid utlysta arbetsdagar som anslås i skjutprogrammet. Det rekommenderas att alla 
medlemmar deltar vid dessa arbetsdagar. Banchefen fastställer program för arbetsdag. Alla 
skyttar får ta initiativ till skötsel vid behov. 

2.2 Checklista med arbetsuppgifter för en arbetsdag 

Checklista med exempel på arbetsuppgifter under en arbetsdag. Banchefen 
beslutar om och fördelar de arbetsuppgifter som ska göras vid den aktuella 
arbetsdagen. Vissa av arbetsuppgifterna ska alltid göras, andra bara vid behov. 
Utöver detta kan styrelsen besluta om andra typer av arbetsuppgifter, t.ex. 
större reparationsarbeten, omfattande målning. Vad som kan göras beror på hur 
många av klubbens medlemmar som hjälper till.  

Verktyg och redskap som kan behövas:  
Krattor, spadar, grensax, gräsklippare, hammare, såg, röjsåg, tumstock m.m. 

Kulfång  

• Jämna ut gruset. Kontrollera att det går att sticka ned en tunnstav ca 50 cm i 
gruset  

• Ta bort ogräs och sly  
• Kontrollera skicket på övre skyddsvägg/blände och nedre blindering  
 
Målställning  

• Byt ut ev. trasiga trädelar (stolpar etc.) 
• Gör vid behov nya ställ 
• Kontrollera vändmålsanläggningen och smörj alla rörliga delar 
• Kontrollera / fyll på hydraulolja vid behov 
 
Måltavlor, markeringsmateriel  

• Inventera fältmål, klisterlappar, krita m.m. 
• Inventera banmål, klisterlappar, krita m.m. 
 
Gräsplan mellan skjutplatser och kulfång, 25m och 50m  

• Plocka skräp, kratta och ta bort sly och ogräs 
• Klipp gräset (vid behov) 
 
Skjutplatser  

• Kontrollera och reparera bord och bänkar (vid behov)  
• Kontrollera eluttag till styrenhet för vändmålsanläggning  
• Genomgång/städning av skjutplatserna  
• Tömning av soptunna (vid behov)  
 
Paviljong  

• Målning (vid behov)  
• Städa paviljongen invändigt (vid behov)  
• Kontrollera taket, rensa bort skräp etc. som ligger kvar  
• Gå igenom anslagstavlan och ta bort inaktuellt material (vid behov)  
• Inventera resultatkort, statistikblad m.m.  
• Kontrollera eluttag för kaffebryggare (bryggare urkopplad när den inte 

används) 
• Tömning av soptunna (vid behov)  
 
Materialbodar  

• Städa och släng trasigt/utslitet materiel  
• Ställ i ordning alla mål och övrigt materiel  
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Parkering  

• Plocka skräp, kratta och ta bort sly och ogräs  
• Elda brännbart material i tunnorna (vid behov)  
 
Omgivningen  

• Kontrollera att varningsskyltar i omgivningen runt banan är på plats och att de 
är hela 

• Kontrollera att staket som omger banan är hela  
 

 
 
Statistikblad, instruktioner etc. kan hämtas från 
http://www.motalapk.se/ 
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3. Tävlingsinstruktion för klubbtävling  
Styrelsen kan delegera ansvaret för skjutprogram och tävlingar. Tävlingar genomförs enligt 
klubbens statuter och gällande regler för respektive skytteförbund. Den här instruktionen 
gäller genomförande av klubbtävling.  

Checklista, tävlingsledare klubbtävling  

• Utsedd tävlingsledare som inte kan närvara, ska ordna ersättare  

• Vapen- och ammuntionshämtning; utsedda innehavare av klubbvapen ser till 
att vapen och ammunition finns på plats, inför tävlingen, om tävlingsledare 
inte är behörig att göra detta.  

• Sätt upp tavlor/mål för den tävling som ska genomföras, i god tid innan. 10-
15 stycken kan sättas upp inledningsvis, komplettera i efterhand om det 
behövs fler. Byt ev. trasiga speglar.  

• Ban/precision: Precisionstavla 25m Sportpistol:  
a) Precisionstavla 25m för precisionsmoment.  
b) Snabbskjutningstavla (helsvart) för snabb-moment i vändmålsställ (plats 
1-20)  

• Standardpistol: Precisionstavla 25 m i vändmålsställ (plats 1-20) 
• Fältskjutning: Förbereds av utsedd tävlingsledare på sätt som tävlingsledaren 

bestämmer 
• Täcklappar, kritor, reservspeglar samt ev. nummerskyltar för fasta måltavlor 

(plats 21-40) finns i materielbodarna och fördelas ut på t.ex. 3-4 ställen vid 
måltavlorna, efter behov  

• Anslut styrenheten1 för vändmålsanläggningen, slå på strömmen med 
strömbrytaren i banmaterielboden. Ställ in tid etc. som ska användas på 
enheten och kontrollera funktionen  

• Dela ut skjutkort till de tävlande, samla in efterhand som korten är ifyllda  

• Notera försäljning av ammunition i försäljningslista, kontrollera betalning 
(ingen kredit!)  

• Fördela ut skjutplatser, om de tävlande inte har placerat ut sig 

• När det närmar sig tävlingsdags, kontrollera att bommen vid skjutbodarna är 
på plats  

• Kontrollera att omgivningen runt måltavlorna är klar (inga obehöriga etc. 
befinner sig där) och att besökare som inte deltar i tävlingen befinner sig på 
gräset bakom skjutplatserna. Påminn om hörselskydd  

• Utse vapenvakt om vapen inte tas med vid markering  

• Genomför tävlingen enligt separata checklistor, kommandon etc. (finns i 
paviljongen)  

• Efter tävling och visitation efter skjutning, tillse att vapen, ammunition och 
annan utrustning packas ned och att målmateriel, styrenhet etc. återställs till 
respektive bod. Stäng av strömmen till vändmålsanläggningen, med 
strömbrytaren i banmaterielboden  

• Samla in ammunition från skyttar som inte har vapenlicens. Kontrollera att 
ev. askar är märkta med skyttens namn  

• Kontrollera att ingen utrustning är kvarlämnad och att inget skräp ligger kvar  

• Räkna ut preliminärt resultat, presentera resultatet  

• Lägg tillbaka ev. checklistor, kommandoinstruktioner etc. i paviljongen  

• Notera antal avlossade skott i statistikblad (i paviljongen eller målbod)  

• Återlämning av vapen och ammunition görs, enligt vad som har blivit 
överenskommet inför tävlingen. Eventuell vapenvård, t.ex. efter regnväder, 
görs så snart som möjligt efter tävlingen. 

• Fastställd resultatlista med sammanställning serie för serie och totalsumma 
per deltagare ska skickas till sekr@motalapk.se snarast, dock senast tre 
dagar efter genomförd tävling. 

                                                           
1
 OBS! Endast om vändmålsanläggning behövs, t.ex. vid standardpistol, snabbmoment i sportpistol eller 

fältskyttestation. Styrenheten finns i det lilla plåtskåpet i banmaterielboden under utomhussäsongen. 
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Revisionshistorik 

2010-05-17, ver1a av banreglementet godkänt  

2010-10-25, ver 1b Avsnitt 2: Skjuttider, innebörden av övriga röda dagar 
förtydligad. Avsnitt 3: Ändring av ”Sv. Sportskytteförbundet” till ”Sv. 
Skyttesportförbundet”.  
 
2018-08-08, Förtydligande om att endast aktiva medlemmar äga rätt att nyttja 
skjutbanan och tydliggörande om att det är tillåtet att endast skjuta .22, WC .32 
och WC .38 på söndagar och tillåtna övriga ”röda” dagar. Rättning av 
mailadress och adress för hemsidan. Förtydligande om att skjuthandbokens 
säkerhetsregler gäller. Förtydligande gällande alkoholpolicy och skytteaktivitet 
som avviker från den vi sysslar med utifrån de förbund vi är anslutna till. 
 


