Säkerhetsregler. Åseda Jaktvårdsförening.
Klubben
Åseda Jaktvårdsförening (ÅjvF) är en ideell förening för bedrivande av jaktskytte. För att klubben
skall fungera på ett så effektivt, säkert och trevligt sätt som möjligt, har dessa säkerhetsregler
tagits fram. Reglerna gäller för samtliga medlemmar och personer som gästar ÅjvF skjutbana.
Det är var och ens skyldighet att ta del av dessa, samt att efterfölja dem. Brott mot dessa regler,
kan leda till avvisning ifrån skjutbanaområdet och eventuellt uteslutning ur ÅjvF. Endast
föreningens styrelse äger rätt att modifiera, och eventuellt ge dispens till, dessa säkerhetsregler.
De övergripande säkerhetsreglerna för Åseda JvF.
Medlemmar och gäster är skyldiga att i alla situationer se till att säkerheten i samband med
skytte och vistelse inom skjutbanaområdet efterlevs. Innan skjutning får påbörjas skall ansvarig
skjutledare se till att ingen befinner sig inom riskområdet. Vapen får inte förvaras så att de kan
åtkommas av obehöriga. Brott mot säkerhetsreglerna eller säkerhet skall ovillkorligen anmälas
till säkerhetschefen eller styrelsen, och kan medföra uteslutning ur klubben.
Polismyndighetens tillståndsbevis och besiktningsprotokoll ska finns på samtliga skjutstationer
och i klubbstugan. Säk B 2015 för civilt skytte ska vara tillgänglig i klubbstugan jämte första
förbandslådan.
1. Allmänna regler.
1.1 Ägandeförhållanden
Åseda JvF äger marken och byggnader på anläggningen och inventarier.
1.2 Skador.
Det åligger skjutledare/medarbetare och medlemmar att anmäla personskador och
materialskador, uppkomna och iakttagna till någon i styrelsen.
1.3 Jakt.
Åseda JvF bedriver ingen jakt på området.
1.4 Tillträde till anläggningen.
På ordinarie öppettider för medlemmar i föreningen, allmänheten i föreningens regi, samband
med träning och tävling.
1.5 Vapenhantering.
För att högsta vapensäkerhet skall kunna uppfyllas gäller:
Brytvapen: alltid brutna utanför skjutplats/prov siktnings plats, om det inte står i vapenställ.
När brytvapen tas från vapenställ skall vapnet brytas omgående, med mynningen uppåt.
Automat/pumpvapen: alltid öppna slutstycken utanför skjutplats/prov siktnings plats med
mynningen uppåt/nedåt.
Drag- och cylinder lås vapen: alltid öppna slutstycken utanför skjutplats/prov siktnings plats och
mynning uppåt.
När vapen tas ur bil från fodral eller vapen koffert, skall samtliga vapen göras säkra enligt
punkterna ovan.
Var och en har ständigt ansvar för sin och andras säkerhet.
Laddning av vapen är endast tillåtet på skjutplats efter tillstånd från skjutledare.
Prov siktning och provavfyrning (torr klicka) får endast ske på skjutplatser.
Åseda JvF rekommendera att använda skyddsglasögon och hörselskydd alltid bärs inom
anläggningen. Vid all skjutning skall någon form av hörselskydd alltid användas.

1.6 Skjutledare.
Vid all skjutning skall en ansvarig skjutledare utses.
Checklista skjutledare se bilaga 1.
1.7 Utlämning av klubbvapen.
Åseda JvF äger ingen vapenkassun eller att något vapen förvaras i klubbstugan. Endast
godkända skjutledare kan hämta klubbvapen hos den som är utsedd av styrelsen i föreningen.
Vid utlämning ska varje skjutledare kvittera ut vilka vapen som har hämtas.
2. Skjutbanor.
2.1 Allmänt.
Genomgång av utbildning för handhavande av älg bana, jaktstig och respektive lerduvebanor,
krävs för att få vara skjutledare. Detta gäller såväl vid ordinarie som vid enskild träning.
Utbildning genomförs av respektive säkerhetschefen.
Det ligger på varje funktionärs ansvar att skaffa sig tillräckliga kunskaper för att korrekt och
säkert sätt kunna genomföra sitt uppdrag.
2.2 Skytte vid lerduvebanorna.
Vid lerduveskyttet får bly, och stålhagel användas.
På och intill skjutplatser äger endast funktionärer och skyttar i det aktuella påbörjad skjutserie.
Övriga som inte skjuter, stannar bakom träräcken eller vid kuren till lerduvebanan.
2.3 Trap banan.
Skjutning får endast ske inom markerade skjutvinklar. Tillåtna vapen är hagelvapen i kal, 12 eller
klenare kaliber.
2.4 Skeetbanan.
Skjutning får endast ske inom markerade skjutvinklar. När skjutning sker från ena sidan av banan
för ingen vistas på andra sidan. Tillåtna vapen är hagelvapen i kal, 12 eller klenare kaliber.
2.5 Rabbit banan.
Rabbit duvan kastas bakom skeet tornet ut på gummimattan av en person som sköter denna
kastare manuellt. Skytt får bara använda sig plattorna 1 – 5 på skeetbanan. Maskinhuset till trap
kastaren ska skyddas av plåtar. OBS! Stålhagel är ej tillåtet. När skjutning sker från ena sidan av
banan för ingen vistas på andra sidan. Tillåtna vapen är hagelvapen i kal, 12 eller klenare kaliber.
2.6 Harbanan, inskjutningsplåt och jaktstigs stationer.
Skjutning får endast ske från markerade skjutplaster mot befintliga mål. Plåtmålen får kritas.
OBS! Stålhagel, breneke eller slug är ej tillåtet. Tillåtna vapen är hagelvapen i kal, 12 eller
klenare kaliber.
2.7 Tillfällig hagelskytte.
Vid träning eller särskilda arrangemang kan tillfälliga banor ställas upp.
styrelsen ansvarar för dessa tillfälliga banor uppfyller säkerhetskraven enligt bestämmelsen för
civilt skytte (SäkB 2015) och att skjutledaren till fullo är informerad om förutsättningar för att få
skjuta. Vid tillfälliga banor skall riskområdet avlysas.
2.8 Älgbanan.
Skjutning får endast ske från 80 meter eller från området framför skjuthuset till älgbanan.
Skjutning mot mål får endast ske inom blinderingens öppning, så att kulorna träffar den bakre
vallen (kulfånget). Skjutning mot lerduvor, lerduve skärvor eller andra hårda material som sätts
upp är inte tillåten i vallen. Om någon vid skytte, tex manuell markering, vistas bakom
skyddsmuren så skall kommunikationen till skjutledaren vara säkerställd med komradio eller
mobiltelefon. Inne i älghuset ska videokameran vara igång, så man ser älgfigur och längs med

rälsbanan, övervakning sker uppe hos skjutledaren. Markör rekommenderas att använda sig av
skyddsglasögon.
Tillåtna vapen som får användas är kulvapen upp till kaliber ,600 (16,54mm), och hagelvapen
upp till kaliber 12. Tillåten ammunition, alla sorter för räfflade kulvapen, för hagelvapen slugs.
Slugs får endast användas till anvisat målmaterial.
Vid skjutning på figurer med akustiska markering systemet är endast helmantlad
ammunition tillåten.
2.9 Inskjutningsbanan. 80 meter.
Skjutning får endast ske från 80 meter eller från området framför skjuthuset till vallen (kulfånget).
Skjutramar och målmaterial får bara användas som är godkända av styrelsen. Skjutram
monteras i hållare till drivanordningen.
Det åligger skytten att noggrant kontrollera att ingen uppehåller sig inom skjutsektorn och sig
själv inte är förbi vallen mellan inskjutnings kuren och älgskjutnings kuren i samband med
pågående älgskytte.
Tillåtna vapen som får användas är kulvapen upp till kaliber ,600 (16,54mm), och hagelvapen
upp till kaliber 12. Tillåten ammunition, alla sorter för räfflade kulvapen, för hagelvapen slugs.
Slugs får endast användas till anvisat målmaterial.
2.10 Inskjutningsplåt (hagel).
Skjutning är endast tillåten 90 grader mot skjut plåt. Tillåtna vapen är hagelvapen upp till kaliber
12. Tillåtna hagel är US 1-9. Minsta avstånd är 20 meter, markerad skjutplats.
OBS! Inga stålhagel, breneke eller slugs är tillåtna.
Skyddsglasögon är att rekommenderas.
3.0 Säkerhetsansvarig.
Övergripande säkerhet / banchef och ordförande i föreningen som tillsammans med de övriga i
styrelsen som ansvara för säkerheten.
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