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Skjutbaneinstruktion A-banan
Banan ägs av Eskilstuna Kommun. Skjutbanetillståndet är utställt på Kultur- och
fritidsförvaltningen och gäller till och med 2020-06-30.
Berättigade att använda banan är endast medlemmar i skytteföreningar tillhöriga
Eskilstunaskyttets Samarbetsorganisation, samt deltagare i samband med tävlingar och
träningar organiserade av dessa föreningar och i övrigt enligt överenskommelse med styrelsen
för Eskilstunaskyttets Samarbetsorganisation, kontaktperson: Fredrik Lindblad, 070-520 49 74.
Skjutbanechef: Daniel Silvborn, 016-710 64 69
Tillåtna skjuttider: enligt aktuellt Miljötillstånd.
Skjutning ska ske med utsedd ansvarig skjutledare. Ensam skytt är ansvarig skjutledare.
Samtida parallellt skytte på B- och C-banan ska koordineras och säkras med respektive
skjutledare innan skjutning påbörjas. Skytte får endast ske mot av skjutledare anvisade mål,
placerade så att kulor träffar kulfång. Skytt bör ha personlig skyddsutrustning såsom
skyddsglasögon och hörselskydd. Vapen ska hållas under uppsikt vid uppehåll under
skjutningen.
Tillåtna vapen och ammunition: Hagel max kaliber 12. Pistol och gevär med kaliber .17” till
12,7 mm., samt svartkrutsvapen upp till kaliber 25,4 mm. Vid skytte på SIUS-mål får endast
ammunition med icke-expanderande kulor max kaliber 8 mm. användas.
Automateld är inte tillåtet på banan.
Mål: Endast mål och målanordningar enligt skjutledares anvisning får användas.
Mål och mål-spel placeras i avsedda ställ eller i anslutning till kulfång, max 5 m. från kulfång.
Avstånd mellan målets centrum och kulfångskrönet i enlighet med SäkB-reglementet.
Kulfånget ska vara luckert minst 50 cm., gropar och lösa föremål får inte finnas.
Målmateriel får endast finnas monterat på bana under pågående skytteverksamhet.
Ammunitionseffekter: Hylsor och emballage ska placeras på anvisad plats.
Sjukvård och säkerhet: Första förband är skyttens eget ansvar. Mobiltelefon ska alltid finnas
tillgänglig. Ambulans tillkallas genom alarmnumret 112 – Uppge att Ni befinner Er vid Abanan (300 m. vallen) på Hugelsta Skyttecentrum, Eskilstuna.
Försäkringar: Skyttar ska vara försäkrade genom individuellt medlemskap i respektive
skytteorganisation/skytteförening.
Allt skytte ska ske i enlighet med SäkB Civilt skytte, utfärdade
skjutbaneinstruktioner, skjutledares anvisningar, samt gällande
reglemente i respektive skytteförbunds verksamhet.
Skytte, eller av skytt ordningsstörande uppträdande, som äventyrar
säkerheten kan av skjutledare anmälas till polismyndigheten och/eller
till av Eskilstuna Kommun utsedd skjutbanechef, för vidare hantering.
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