Ballongbergets Skytteförening

ORDNINGSFÖRESKRIFTER
1.

INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1

I fråga om begränsningar i möjligheten att använda skjutbanan gäller dessa
ordningsföreskrifter framför det skjutbanetillstånd som polismyndigheten har
meddelat

1.2

Allt skytte skall ske med iakttagande av säkerhetsreglerna för civilt skytte
och Svenska Pistolskytteförbundets, Svenska Skyttesportförbundets och Svenska
Dynamiska sportskytteförbundets regler.

1.3

Skytte får endast ske under ledning av godkänd skjutledare

1.4

Skytte i mörker, med ledljus eller lampa är förbjudet

1.5

Skytte skall alltid ske på sådant sätt att kulan hamnar i målfånget (området
med gummimatta)

1.6

Skytte får inte ske på sådant sätt att det föreligger risk att träffa golv,
blindering, sidoväggar, vägg ovanför gummimattorna eller tak (denna regel
tillämpas på skytten, skytteformen, vapnet och kalibern)

2.

VAPEN OCH AMMUNITION

2.1

Pistol / revolver med enhetspatron med kaliber större än .50 är förbjudna

2.2

Kulgevär med kaliber större än .45 är förbjudna

2.3

Hagelvapen (oavsett kaliber och ammunition) är förbjudna

2.4

Svartkrutsvapen med kaliber större än 12,7 mm är förbjudna

2.5

Skytte med wadcutter och semi-wadcutter mot gummimatta är förbjudet

2.6

Kula av stål eller med stålkärna är förbjudna

3.

MÅLEN

3.1

Endast godkända mål är tillåtna. Som godkända mål räknas mål
fastställda av Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet och
Svenska Dynamiska sportskytteförbundet med de begränsningar som anges i
dessa ordningsregler.

3.2

Mål som orsakar större splitter (t.ex. bowlingkäglor m.m.) är förbjudna
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3.3

Avståndet från golvet till målets mittpunkt skall vara minst 140 cm

3.4

Det är förbjudet att placera mål direkt på blinderingen eller direkt på
golvet framför blinderingen

3.5

Stål- / plåtmål är förbjudna. Som alternativ är det tillåtet att skjuta på mål av
samma storlek men av annat material som inte splittrar kulan vid anslag.

4.

SKJUTAVSTÅND OCH SKJUTVINKLAR

4.1

Mål får inte placeras på sådant sätt i förhållande till skjutplatsen att det finns
en risk att kulan träffar utanför (vid sidan av, ovanför eller under)
gummimattorna

4.2

Minsta skjutavstånd till målet för gevär med kaliber större än .22 är 25 meter

4.3

Minsta skjutavstånd till målet för övriga vapen är sju meter

5.

STÄDNING / RENGÖRING EFTER AKTIVITET

5.1

Det är användarens ansvar att hela skjuthallen är fritt från sopor, inte endast
det område som användaren anser sig använda.

5.2

Sopborstar, stolar, bord, gevärsställ etc. skall ställas tillbaka på därför avsedd
plats

5.3

Tomhylsor läggs i därför avsedda uppsamlare eller tas med från lokalerna
Skjuthallen / skjutplatsen

5.4

Skjutplatsen skall sopas ren och tomhylsor tas om hand

5.5

Skjutbänk, avlastningsbord och bänk vid ”Safety zone” skall sopas rent

5.6

Golvet framför och bakom skjutbänken (> fem meter åt båda hållen) skall
sopas rent
Skjuthallen / målfånget

5.7

Gummimattorna skall bytas om detta behövs (Verktyg och mtrl finns i
tarmen).

5.8

Hyllan bakom blinderingen skall dammsugas (dammsugare finns i låda vid
entrén till tarmen).

5.9

Golvet framför blinderingen (> åtta meter från blinderingen) skall sopas rent
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Tarmen
5.10

Tarmen är en utrymningsväg – den får inte blockeras

5.11

Inget materiel får ställas utanför eller ovanpå burarna

5.12

Om materielen inte får plats i burarna måste Du ta med den när Du lämnar
Berget
Fikarummet / köket

5.13

Diska er egen disk

5.14

Torka av diskbänk och övriga ytor (även skåpdörrar)

5.15

Torka av borden när ni är klara

5.16

Ställ i ordning bord och stolar

5.17

Sopa golvet i fikarummet och köket

5.18

Ta med mat- och fikarester när Du lämnar lokalen

5.19

Pantbara burkar och flaskor får läggas i behållaren i korridoren (inte i
sopbehållarna)

5.20

Töm diskstället om det är fullt
Övriga utrymmen

5.21

Ta upp synligt skräp och släng det

6.

SOPOR

6.1

Sopbehållarna är till enbart för brännbara rester

6.2

Skrymmande sopor (kartonger etc) får inte läggas i sopbehållarna

6.3

OBS! Sopbehållarna är inte till för matrester eller pantbara burkar / flaskor

6.4

Matrester etc. tar du med dig när du lämnar lokalerna

6.5

Om sopbehållarna är fulla tar du med dina sopor från lokalerna!

7.

PARKERINGEN

7.1

Parkering utanför lokalen får endast ske i mån av plats. Det är förbjudet att
parkera på ett sådant sätt att andra inte kan ta sig in eller ut från området. Finns
det inte plats för Dig får Du parkera någon annanstans.

7.2

Det är förbjudet att slänga skräp (cigarettpaket etc) i området utanför lokalen.
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8.

FELANMÄLAN

8.1

Samtliga som använder lokalerna skall anmäla fel som upptäcks (t.ex trasiga
föremål och redskap, vådaskott, bristande städning etc).

8.2

Felanmälan sker genom tagande av fotografi på föremålet etc. och mejlas till
hyresvärden på styrelse@bbskf.se

9.

FILMA I LOKALERNA

9.1

Det är förbjudet att utan hyresvärdens skriftliga tillstånd filma eller fotografera i
lokalerna för att lägga ut filmerna på Internet eller att på annat sätt göra dem
tillgängliga för allmänheten

10.

ÖVRIGT

10.1

Alla beteenden i lokalerna som strider mot skyttesportens grundregler (säkerhet,
hänsyn gott uppförande etc.) och som riskerar att ge skyttesporten dåligt rykte är
förbjudna

10.2

Det är förbjudet att använda lokalerna som sin egen ”lekstuga”, t.ex. skjuta från
höften med k-pist / halvautomatiska vapen etc.

11.

ÖVERTRÄDELSER

11.1

Hyresgäst / förening ansvarar för sina medlemmar och övriga som deltar i
hyresgästens / föreningens aktiviteter i Berget

11.2

Den (enskild och förening) som bryter mot ordningsreglerna 1 - 4, 5.1, 5.3 –
5.21, 6 - 10 eller de regler som gäller i övrigt för att nyttja lokalerna kommer
stängas av från att använda lokalerna och hyresavtalen kommer att sägas upp.

Solna den 29 april 2019
Hyresvärden

