Skjutbaneinstruktion för Grimsta skjutbana
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Banan ägs av Stockholmspolisens Skf(SPSF). Den disponeras även enligt separata avtal av Akademiska
Pistolklubben(APK), Ballongbergets Skytteförening(BSKF), Bromma pistolklubb, IBM skytteförening(IBM),
Stockholms allmänna Pistolklubb(SAPK), Bromma-Solna Sportskytteförening, Tornet (TOR).
Tillståndet är utställt på Stockholmspolisens SKF.
Tillståndet gäller till 2023-07-09.
Ansvarig styrelseledamot: Tommy Andersson tel: 070-895 16 69
Skjutbanechef: Tommy Andersson tel: 070-895 16 69
Berättigade att vistas på banan: Endast medlemmar i SPFS, medlemmar tillhörande de föreningar
(Grimstaklubbarna) som har avtal med SPSF samt deltagare från inbjudna föreningar i samband med tävlingar och
träningar.
Giltigt medlemskort (tillhandahålls av SPSF) för medlemmar i SPSF och övriga avtalsföreningar skall alltid bäras väl
synligt vid vistelse på banan vid ej bokad tid (träning). Vid bokad skjutning skall skjutledare bära medlemskort.
Adress/Koordinater: Kanaans Väg 76 16874 Bromma, 59,351110 (59°21'3"N); 17.861810 (17°51'42"E)
Tillåtna skjuttider i dagsljus: Måndag-fredag kl 12.00 – 20.30, lördag 09.00 – 16.00,
efter särskilt tillstånd, söndag, helgdag kl 09.00 – 16.00. Avsteg för tävlingar med många deltagare, starttid
kl 08.00.
Midsommar - 31 juli är det restriktioner vad gäller skjuttider. Se separat anslag. Endast kaliber .22 och .32 är då
tillåtet på hela banan.
Skjutförbud: Långfredag, Påskafton, Påskdagen, Annandag Påsk, Alla helgons dag, söndagen efter Alla helgons
dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul.
Vid risk för rikoschett vid t ex tjäle i skjutvallen är skytte ej tillåtet
Tillåtna vapen: Magnumladdat är ej tillåtet på någon av banorna.
Bana utan skjuthall, väster om A: Pistol och revolver, kaliber upp .45 (vid träning ej Magtech F eller motsvarande,
gäller även hemladdat). Gevär, endast kaliber .22.
Längsta skjutavstånd är 40m
Skjutning på västra banan är tillåtet endast efter tillstånd av skjutbanechefen.
Bana A: Pistol och revolver, kaliber upp .45 (vid träning ej Magtech F eller motsvarande, gäller även hemladdat).
Gevär, endast kaliber .22
Bana B: Pistol och revolver, kaliber upp .45 (vid träning ej Magtech F eller motsvarande, gäller även hemladdat).
Svartkrutsskytte är ej tillåtet(gäller även patronladdat).
Bana C: Pistol och revolver, kaliber upp .45 (vid träning ej Magtech F eller motsvarande, gäller även hemladdat).
Vid träning är endast kaliber .22 och .32 tillåtet.
Skjutning på fältskyttebanan inom skyltat riskområde är tillåtet endast vid av SPSF utlysta tävlingar
Tillåtna skjutplatser: Skjutning får endast ske mot anlagda vallar på 25m och 50m och från anvisade platser.
Samtidig skjutning får ej ske från olika avstånd.
Vid eventuell trängsel på banorna gäller följande prioritet: 1) Förbokade platser 2) Banarbete 3) Enskild träning.
Regler för Grimstaklubbarna: Förutom de gemensamma reglerna i skjutbaneinstruktionen finns regler styrda av
bland annat avtalen med SPSF. De finns anslagna i anslutning till skjutbaneinstruktionen
Skjutledare: När två eller flera skyttar skjuter samtidigt ska en av dem vara utsedd till skjutledare och ha
skjutledarens ansvar. Ensam skytt har själv skjutledaransvar
Sjukvårdsutrustning: Finns i målbodarna vid banorna A, B, C. Vid akuta fall ring 112.
Tillåtna mål och placeringar: Mål får endast placeras i därför avsedda ställ.
Skjutning får endast ske mot av SPSF godkänt målmateriel.
Metallmål är ej tillåtna med undantag för tillfälligt uppsatta självmarkerande spring/skid-skyttemål på bana A och
banan väster om A, vid träning/tävling i spring/skid-skytte.
Säkerhetsbestämmelser: Säkerhetsbestämmelser enligt Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska
Skyttesportförbundet och SÄKB (2015) gäller.
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