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Skjutbaneinstruktion för Dammängens 25m och 50m banor  

Banan ägs av Katrineholms kommun. Den disponeras av de föreningar som tillhör Dammängens 

samarbetsförening. Banans tillstånd är utställt på Katrineholms PK, som är huvudansvarig för banan. 

Katrineholms PK är medlem i SPSF, tillståndet gäller till 2016-12-31.  

Användning av banan regleras också av föreläggande från Miljö och hälsoskyddsnämndens beslut enligt 

Miljöbalken.  

Skjutbanechef: Hans Andersson 

Säkerhetsansvarig är: Hans Andersson, ordforande@kpkskytte.com 

Berättigade att använda banan: Endast medlemmar i föreningar tillhörande Dammängens 

samarbetsförening samt deltagare inbjudna av föreningarna i samband med tävlingar, träningar och andra 

arrangemang samt Polisen, Katrineholm. 

Tillåtna skjuttider: Skytte med vapen med grövre kaliber än kal. 22LR får ske på nedan angivna tider. 

Skytte med kal. 22LR får ske kl 07-22 förutom helgdagar/aftnar, se nedan. 

Vardagar 09.00 - 21.00 

Fredag 09.00 - 18.00 

Lördag 09.00 - 18.00 

Söndag 10.00 - 18.00 

Ingen skjutning (gäller alla kalibrar):  

Helgaftnar: se lördagar. 

Helgdagar: juldag, nyårsdag, påskdag, pingstdag, midsommarafton, midsommardag samt 

allhelgonadag. 

Tillåtna vapen: Skjutning får ske med pistoler och revolvrar i kaliber.22 lr -.45 samt K-pist MP5 med 

enkelskotts eld. Magnumladdning är tillåten. På 50m banan är skytte med korthållsgevär kal .22 tillåtet. 

Tillåtna skjutplatser: Skjutning får ske från anlagda hallar på 25 m och 50 m, och platser mellan hall och 

skjutvallar.  

Tillåtna skjutriktningar: 25 och 50m: Mot skjutvall innanför begränsningsmarkering i sida, (V och H 

skärm) På 50m är skjutning tillåten även mot sidovall på höger sida se målplaceringar nedan.  

Skjutledare: När två eller flera skyttar skjuter samtidigt skall en av dem vara utsedd till skjutledare och ha 

skjutledaren ansvar. Ensam skytt har själv skjutledaransvar.  

Sjukvårdsutrustning: Första förband finns i 25m hallen. Ambulans tillkallas genom alarmnumret 112 via 

mobiltelefon.  

Tillåtna mål och målplaceringar: Mål får placeras endast i därför avsedda ställ eller direkt i kulfånget eller 

på marken max 5m från kulfångets bas. Mål placeras med målets mitt på max 1,5m höjd utom på 50m 

banans högra sidovall där målets mitt på max 0,5m över mark och vid vallens fot. Maximalt skjutavstånd 

15m för mål vid sidovall. Ytterfigurerna skall sättas med minst 3 m avstånd från kulfångets ytterkanter. 

(markeras med V och H skärm). 

25m bana, skjutning mot metallmål är inte tillåtet.  

50m bana, om metallmål används skall dessa vara inklädda med 45 mm trävirke enl SÄKB. 

Avspärrningar: På båda banorna skall avspärrningar sättas upp när skjutning sker så att bilar/personer inte 

kan köras/gå in på banan. 

Riskzon bakom skjutvallar: Bakom skjutvallar är ett område på 150m riskområde för nedfallande 

rikoschetter. I dessa områden skall skyddsglas bäras när skjutning sker och bilparkering sker på egen risk. 

OBS! Detta gäller på 50m bana vid samtidig skjutning på 25m!!  

Övrigt: Polisens övningar regleras enligt Polisens lokala instruktion. 

OBS! Enskild skytt kan ställas till ansvar för åsidosättande av säkerhetsföreskrifter! 


