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 Side 1 
 

INSTRUKS 
 

for brugen af skydebane til 
 

15 m indendørs skydning. 
 

 

Forening eller skydebanens navn: Havdrup - Solrød Skytteforening      
  

Banens beliggenhed (adresse): Kælderen under Solrød skole, 
Højagervænget 33, 2680 Solrød Strand 

 

 

 

 

G 

 

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerheds-

bestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes. 

 

 

1.  Ejer- og brugerforhold: 
 

Ejer af banen: Solrød Kommune 

  

Varig bruger af banen: Havdrup - Solrød Skytteforening 

 

 

2.  Baneanlægget består af: 
 

      a.   Antal standpladser:  8 

 

      b.   Antal skydebaneafsnit:  1  

 

 

3.  Anvendelse: 

 
Banen må kun anvendes af foreninger under Dansk Skytte Union, Dansk Firma Idrætsforbund,  

DGI, af politiet samt af personer med gyldig våbentilladelse eller anden bemyndigelse  

(jf. nedenstående). 

 

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.  

 
  

DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN 

ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE 



 
 Side 2 

 

Såfremt godkendelsen omfatter skydning med pistol/revolver med kaliber 22 eller større, må 

banen kun anvendes til:  (sæt X) 

 

 Aktiviteter, som er godkendt af Dansk Skytte Union, Dansk Firmaidrætsforbund 

 eller DGI. 
 

 Politiets tjenesteskydninger. 

 

Der må kun anvendes: 

 

a.  Våben: Cal. .22/5.6 mm salongevær og pistol. 

                                      Luftgevær og luftpistol. 

 

b.  Ammunition: Almindeligt forekommende ikke kappeklædt ammunition til                   

                                      ovenstående våben. 

 

c.  Skudafstand(e): 15 m. 

 

 

4.  Skiveopstilling: 

 
I skivevogn der er kørt ud til skivevægen og placeret udfor skivecentrum. 

På bane 3 og 5, kan der gennemføres fugleskydning eller tilsvarende "eventskydninger". 

Fuglen/skiver skal opsættes ud for skivemidte. 

 

 

5.  Afspærringsforanstaltninger og advarsler: 

 
a.   Fast afspærring:  (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruksen). 

Dør i højre side af skydebanerummet, umiddelbart foran skivevægen, skal holdes 

forsvarligt låst inde fra skydebanen. 

 

b.   Foranstaltninger inden skydning: 

Ingen 

 

 

6.  Supplerende vilkår: 

 
a. Brug af lyssporammunition er forbudt. 

b. Skydning med sortkrudtvåben er forbudt. 

c. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes 

specielt af politiet. 

d. Skivens midte skal være anbragt ud for kuglefangets centrum. 

e. Skivevæggen, på baner hvor der anvendes alm. skivetræk og skivevæg, skal 

repareres, når der er opstået hul, som er 5 cm eller mere i diameter. 

f. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks 

udbedres. 

g. Anvendes banen til pistolskydning, skal der være standpladsadskillelse til højre for 

skytten og geværstøtter og andre hårde genstande skal være fjernet fra 

standpladsbordet. 

h. Ved skydning med pistol/revolver på baner med elektronisk resultatvisningsanlæg, 



 
 Side 3 

 

skal monitoren placeres på/ved standpladsbordet bag det ladte våbens munding. 

i. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på 

banen. 

j. Evt. øvrige vilkår: 

Tilladelse til at skyde med luftgevær/luftpistol på bane 7+8. 

 

 

Nærværende instruks er godkendt af politiet: 

 

Roskilde, den 6. november 2019 

 

Banen skal synes igen senest den: 1. november 2021 

 

 
  

 (P704-60)12/2016) 

 

 
 


