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ORDNINGSREGLER 
 
Allt skytte skall ske med iakttagande av säkerhetsreglerna för civilt skytte, 
Regelbok för nationellt skytte och IPSC. Härutöver gäller följande.  
 
1. Skytte får endast ske under ledning av för ändamålet utbildad, godkänd och lämplig 
skjutledare 
 
2. Skytte i mörker, med ledljus eller lampa är förbjudet 
 
3. Skytte skall alltid ske på sådant sätt att kulan hamnar 100 – 200 cm över golvet i målfånget 
och innan för träramen (del av området med gummimatta)  
 
4. Vapen och ammunition 
 
4.1 Pistol / revolver med enhetspatron med kaliber större än .50 är förbjudna 
 
4.2 Gevär med kaliber större än .22 förbjudna (OBS! Gevär med kaliber 9x19, s.k. PCC är 
tillåtet) 
 
4.3 Hagelvapen (oavsett kaliber och ammunition) är förbjudna 
 
4.4 Svartkrutsvapen med kaliber större än 18 mm är förbjudna 
 
4.5 Skytte med wadcutter och semi-wadcutter mot gummimatta är förbjudet  
 
4.6 Kula av stål eller med stålkärna är förbjuden 
 
5. Målen 
 
5.1 Endast godkända mål är tillåtna 
 
5.2 Avståndet från golvet till målets mittpunkt skall vara 140 cm  
 
5.3 Alla mål skall placeras i ställning 
 
5.4 Mål får inte placeras på sätt att det äventyrar säkerheten eller att risk för träff utanför 
målområdet  
 
5.5 Det är förbjudet att placera mål direkt på fäste för målställning, golvet, avlastningsbord etc. 
 
5.6 Stål- / plåtmål är förbjudna 
 
6. Skjutavstånd 
 
6. 1 Minsta skjutavstånd till målet för godkända gevär är 10 meter 
 
6.2 Minsta skjutavstånd till målet för övriga vapen är sju meter 
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7. Städning / rengöring efter genomfört skytte 
 
7.1 OBS! Sopbehållarna är inte till för matrester, pantbara burkar / flaskor eller skrymmande 
målmateriel. Detta måste Du ta med Dig när Du går hem 
 
Att du ”knölar” ned sopor i sopbehållarna är inte OK  
 
7.2 Om sopbehållarna är fulla får Du ta med Dig soporna hem 
 
7.3 Sopborstar, stolar, bord, gevärsställ etc. skall ställas tillbaka på därför avsedd plats  
 
7.4 Tomhylsor läggs i därför avsedda uppsamlare eller tas med från lokalerna 
 
7.5 Om påsen i dammsugaren är full – BYT PÅSEN! Större skräp skall (träpinnar, papper etc) 
inte dammsugas utan plockas upp för hand 
 
7.6 Om dammsugarslangen är igentäppt – RENSA SLANGEN! 
 
Skjuthallen / skjutplatsen 
 
7.7 Skjutplatsen skall sopas ren och tomhylsor tas om hand 
 
7.8 Skjutbänk, avlastningsbord och bänk vid ”Safety zone” skall sopas rent  
 
7.9 Golvet framför och bakom skjutbänken (> fem meter åt båda hållen) skall sopas rent  
 
7.10 Skjutbänk, stolar och soffa etc. ställs tillbaka på avsedd plats 
 
Skjuthallen / målfånget 
 
7.11 Om gummimattorna har lossnat skruvas de tillbaka. Dåliga mattor byts ut. OBS! 
Skjutförbud råder om målfånget saknar skydd av gummimattor 
 
7.12 Området bakom gummimattorna samt rännor skall sopas efter varje skjutpass. Uppsopat 
skräp läggs i där för avsedda hinkar.  
 
7.13 Större skräp (träbitar, remsor av klisterlappar etc) tas upp för hand och slängs i 
sopbehållarna 
 
7.14 Golvet framför målområdet (> åtta meter från blinderingen) skall sopas rent  
 
Tarmen 
 
7.15 Tarmen är en utrymningsväg – den får inte blockeras 
 
7.16 Ingen materiel får ställas utanför burarna 
 
7.17 Om materielen inte får plats i burarna måste Du ta med den när Du lämnar Berget  
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Fikarummet 
 
7.17 Diska er egen disk 
 
7.18 Torka av diskbänk och övriga ytor 
 
7.19 Torka av borden när ni är klara 
 
7.20 Ställ i ordning bord och stolar 
 
7.21 Ta med mat- och fikarester när Du lämnar lokalen 
 
7.22 Pantbara burkar och flaskor töms på innehåll och får läggas i behållaren i korridoren 
 
7.23 Töm diskstället om det är fullt 
 
Övriga utrymmen 
 
7.22 Ta upp synligt skräp och släng det 
 
8. Sopor 
 
8.1 Sopor som inte får läggas i sopbehållarna skall Du ta med Dig när Du lämnar Berget. Berget 
är ingen förvaringsplats för Dina sopor som Du ”tänker slänga senare” 
 
9. Parkering 
 
9.1 Det är okej att parkera utanför entrén i mån av plats om Du skall nyttja Berget. Det är inte 
okej att parkera på sådant sätt att andra inte kan tas sig in eller ut från området. Finns det inte 
plats för Dig får Du parkera någon annanstans.  
 
10. Felanmälan 
 
10.1 Samtliga som använder lokalerna skall anmäla fel som upptäcks (t.ex trasiga föremål och 
redskap, vådaskott, bristande städning etc). Anmälan sker på därför avsedd blankett och läggs i 
brevlådan i dörren in till styrelserummet. 
 
11. Filma i lokalerna 
 
11.1 Det är förbjudet att utan hyresvärdens skriftliga tillstånd filma eller fotografera i lokalerna 
och att lägga ut filmerna på Internet eller att på annat sätt göra dem tillgängliga för allmänheten 
 
12. Övrigt 
 
12.1 Det är förbjudet att använda lokalerna som sin egen ”lekstuga”, t.ex. skjuta från höften med 
k-pist / halvautomatiska vapen etc. 
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13. Överträdelser  
 
13.1 Hyresgäst / förening ansvarar för sina medlemmar och övriga som deltar i hyresgästens / 
föreningens aktiviteter i Berget  
 
13.2 Den (enskild och förening) som bryter mot ordningsreglerna 1- 6, 7.1, 7.3 – 7.22, 8, 9, 11 - 
12 eller de regler som gäller i övrigt för att nyttja lokalerna kommer att stängas av från att 
använda lokalerna och hyresavtalen kommer att sägas upp.  
 
Solna den 17 augusti 2020 
 
 
Hyresvärden 


