Ballongbergets Skytteförening

ORDNINGSREGLER
(Gällande fr.o.m. den 1 januari 2021)

Allt skytte skall ske med iakttagande av säkerhetsbestämmelserna för civilt skytte
(SäkB Civil) samt Svenska pistolskytteförbundets Skjuthandbok och Svenska
Dynamiska skyttesportförbundets regelböcker samt följande bestämmelser.

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 det inte föreligger risk för att kulan träffar
utanför målområdet (i.e gummimattorna).

4.

Skytte får inte ske om hela eller delar av målområdet saknar skyddande
gummimattor.

5.

Vapen och ammunition

5.1 Pistol / revolver med enhetspatron med kaliber större än .50 är förbjudna.
5.2 Hagelvapen (oavsett kaliber och ammunition) är förbjudna.
5.3 Svartkrutsvapen (Pistol, revolver och gevär) är förbjudna.
5.4 Gevär / karbin med kaliber större än .22 är förbjudna med undantag för karbin /
gevär i kaliber 9 mm, .40 och .45 (s.k. PCC-vapen).
5.5 För att kvalificera som PCC-vapen enligt punkten 5.4 ovan skall ändamålet med
vapnet vara målskytte (Karbin / gevär som innehas för jaktändamål är således
förbjudna).
5.6 Skytte med wadcutter och semi-wadcutter mot gummimatta är förbjudet.
5.7 Kula av stål eller med stålkärna är förbjuden.

6.

Särskilt om skytte med s.k. PCC-vapen

6.1 Vid skjutning med vapen enligt punkten 5.4 ovan gäller följande.
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6.2 Skytte får endast ske under överinseende av skjutledare som utöver vad som
anges i punkten 1 ovan uppfyller följande villkor.
-

Skjutledaren skall ha genomgått Svenska dynamiska skyttesportförbundets
utbildning för Range Officer (RO),

-

Skjutledaren skall anses som aktiv enligt Svenska skyttesportförbundets regler om
aktiv Range Officer (RO),

-

Skjutledaren skall ha varit aktiv RO i minst två år och

-

Skjutledaren skall i övrigt vara väl förtrogen med samtliga de vapen som används
vid skjuttillfället samt de regelverk som omgärdas av s.k. PCC-skytte.

6.3 Skytt som deltar i skytte med s.k. PCC-vapen skall uppfylla följande villkor.
-

Skytten skall ha genomgått Svenska Dynamiska Skyttesportförbundets
grundutbildning i dynamiskt skytte,

-

Skytten skall vid skjuttillfället inneha en giltig s.k. IPSC-licens.

-

Skytten skall vid skjuttillfället ha genomfört minst tre (3) godkända s.k. IPSCtävlingar, level II, de senaste två kalenderåren före skjuttillfället,

-

Skytten skall i övrigt vara väl förtrogen med s.k. PCC-skytte och

-

Skytten skall i övrigt vara väl förtrogen med det vapen som han avser att använda
vid skjuttillfället.

7.

Godkända mål

7.1 Endast mål som uppfyller säkerhetbestämmelserna för civilt skytte (SäkB Civil),
och som i övrigt är godkända enligt Svenska pistolskytteförbundets Skjuthandbok
och Svenska Dynamiska skyttesportförbundets regelböcker får med nedan angivna
undantag användas.
7.2 Mål får inte placeras på sätt att det äventyrar säkerheten.
7.3 Mål skall alltid placeras så att det inte föreligger risk för att kulan träffar utanför
målorådet (i.e gummimattorna).
7.4 Avståndet från golvet till målets mittpunkt skall vara 140 cm
7.5 Stål- / plåtmål är förbjudna.
7.6 Mål skall placeras i en för ändamålet lämplig målställning.
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7.7 Det är förbjudet att placera mål direkt på fäste för målställning, golvet,
avlastningsbord etc.

8.

Skjutavstånd

8. 1 Minsta skjutavstånd till målet för godkänt gevär / karbin är 10 meter
8.2 Minsta skjutavstånd till målet för övriga vapen är sju meter
8.3 Skytte får inte ske på längre avstånd än att skytten med god marginal träffar i
målområdet (i.e gummimattorna). Således bör ovana skyttar (t.ex. i skytte generellt
eller med vapen i grov kaliber) skjuta på ett betydligt kortare avstånd än 25 meter.

9.

Städning / rengöring efter genomfört skytte

9.1 OBS! Sopbehållarna är inte till för matrester, pantbara burkar / flaskor eller
skrymmande målmateriel. Detta måste Du ta med Dig när Du går hem.
9.2 Om sopbehållarna är fulla får Du ta med Dig soporna hem.
9.3 Sopborstar, stolar, bord, gevärsställ etc. skall ställas tillbaka på därför avsedd plats.
9.4 Tomhylsor läggs i därför avsedda uppsamlare eller tas med från lokalerna.
9.5 Om påsen i dammsugaren är full – BYT PÅSEN! Ta med den fulla påsen och lägg
den utanför plåtdörren vid ingången – DEN SKALL INTE LÄGGAS I LÅDAN
FÖR DAMMSUGAREN!
9.6 Större skräp (träpinnar, papper etc) skall inte dammsugas utan plockas upp för hand.
9.7 Om dammsugarslangen är igentäppt – RENSA SLANGEN!
9.8 Hinkarna vid målorådet är endast till för blyrester. Större skräp enligt punkten 9.6
skall således inte läggas i dessa hinkar.

Skjutplatsen / målområdet
9.9 Skjutplatsen skall sopas ren och tomhylsor tas om hand.
9.10 Skjutbänk, avlastningsbord och bänk vid ”Safety zone” skall sopas rena.
9.11 Golvet framför och bakom skjutbänken (> fem meter åt båda hållen) skall sopas rent
9.12 Skjutbänk, stolar och soffa etc. ställs tillbaka på avsedd plats.
9.13 Om gummimattorna har lossnat skruvas de tillbaka. Dåliga mattor skall bytas. OBS!
Skjutförbud råder om målfånget saknar skydd av gummimattor.
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9.14 Området bakom gummimattorna samt rännor skall göras rent med skyffel efter varje
skjutpass. OBS! Sopa inte – risk för blydamm.
9.15 Större skräp (träbitar, remsor av klisterlappar etc) tas upp för hand och slängs i
sopbehållarna.
9.16 Golvet framför målområdet (gummimattorna + åtta (8) meter) skall sopas
/dammsugas.
Tarmen
9.17 Tarmen är en utrymningsväg – den får inte blockeras.
9.16 Ingen materiel får ställas utanför burarna.
9.17 Om materielen inte får plats i burarna måste Du ta med den när Du lämnar Berget.
9.18 Håll ordning i din bur.
Fikarummet
9.17 Diska er egen disk.
9.18 Torka av diskbänk och övriga ytor.
9.19 Torka av borden när ni är klara.
9.20 Ställ i ordning bord och stolar.
9.21 Ta med mat- och fikarester när Du lämnar lokalen.
9.22 Pantbara burkar och flaskor töms på innehåll och får läggas i behållaren i
korridoren.
9.23 Töm diskstället om det är fullt.

Övriga utrymmen
9.24 Ta upp synligt skräp och släng det.

10. Sopor
10.1 Sopor som inte får läggas i sopbehållarna skall Du ta med Dig när Du lämnar
Berget. Berget är ingen förvaringsplats för Dina sopor.

11. Parkering
11.1 Det är tillåtet att parkera utanför entrén i mån av plats om Du skall nyttja Berget.
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11.2 Det är inte tillåtet 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.

12. Felanmälan
12.1 Samtliga som använder lokalerna skall anmäla fel som upptäcks (t.ex. trasiga
föremål och redskap, vådaskott, bristande städning etc). Anmälan sker genom
tagande av bild som mejlas till styrelse@bbskf.se

13. Filma /fotografera i lokalerna
13.1 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.

14. Övrigt
14.1 Det är förbjudet att använda lokalerna som sin egen ”lekstuga”, t.ex. skjuta från
höften med k-pist / halvautomatiska vapen etc.
14.2 Om vissa föremål (t.ex. mat, dryck, skjututrustning. kläder etc.) inte tillhör dig,
tillhör de någon annan. Det betraktas som stöld att ta något som tillhör någon
annan.

15. Överträdelser
15.1 Hyresgäst / förening ansvarar för sina medlemmar och övriga som deltar i
hyresgästens / föreningens aktiviteter i Berget .
15.2 Den (enskild och förening) som bryter mot ovan angivna ordningsregler 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.
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Särskilda regler för skytte med gevär
(kaliber större än .22)
(Gällande fr.o.m. den 1 januari 2021)
Utöver vad som anges i ordningsreglerna för skytte i Ballongberget kan enskild förening
medges undantag från förbudet mot skytte med gevär (kaliber större än .22)

Vid allt skytte skall iakttas vad som stadgas i de allmänna ordningsreglerna. Härutöver
gäller för skytte med gevär (kaliber större än .22) som huvudregel följande.

1.

Skytte får endast ske med stöd.

2.

Skytte får endast ske från fasta, förutbestämda skjutplatser.

3.

Skytte får inte ske under förflyttning.

4.

Skytte får inte ske med vapen som innehas för jaktändamål.

5.

Skytte får endast ske under överinseende av skjutledare som uppfyller följande
villkor.

-

Skjutledaren skall ha genomgått Svenska dynamiska skyttesportförbundets
utbildning för Range Officer (RO),

-

Skjutledaren skall anses som aktiv enligt Svenska skyttesportförbundets regler om
aktiv Range Officer (RO),

-

Skjutledaren skall ha varit aktiv RO i minst två år och

-

Skjutledaren skall i övrigt vara väl förtrogen med samtliga de vapen som används
vid skjuttillfället.

-

Skjutledaren skall i övrigt bedömas vara lämplig för uppgiften att agera skjutledare
vid skjuttillfället.

6.

Skytt som deltar i skytte med gevär (kaliber större än .22) skall uppfylla följande
villkor.

-

Skytten skall ha genomgått Svenska Dynamiska Skyttesportförbundets
grundutbildning i dynamiskt skytte,

-

Skytten skall vid skjuttillfället inneha en giltig s.k. IPSC-licens.
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-

Skytten skall vid skjuttillfället ha genomfört minst tre (3) godkända s.k. IPSCtävlingar, level II, de senaste två kalenderåren före skjuttillfället,

-

Skytten skall i övrigt vara väl förtrogen med skytte,

-

Skytten skall vara väl förtrogen med det vapen som han avser att använda vid
skjuttillfället och

-

Skytten skall i övrigt bedömas vara lämplig att genomföra skjutmomentet.

7.

Ansökan om dispens från skjutförbudet för gevär (kaliber större än .22)

7.1 Förening som önskar dispens från skjutförbudet för gevär och ovanstående
huvudregler får ansöka om detta skriftligt.
7.2 En ansökan om dispens skall innehålla följande uppgifter.
-

Skälen för dispensansökan,

-

Vilken typ av skytteverksamhet som avses att bedrivas under dispensen och hur den
kommer att genomföras,

-

Hur ofta skytteverksamheten kommer att bedrivas,

-

Namn och kontaktuppgifter på skjutledare samt deras kvalifikationer,

-

Namn och kvalifikationer på deltagande skyttar,

-

Vilka vapen (typ, modell och kaliber) som verksamheten avser att genomföras med
och

-

Vilka åtgärder i övrigt som sökanden avser att vidta för att säkerställa att
skytteverksamheten genomförs med iakttagande av gällande regelverk.

8.

Beslut om dispens

8.1 Ballongbergets skytteförening får besluta om dispens från skjutförbudet med gevär
(kaliber större än .22).
8.2 Beslut om dispens fattas av föreningens styrelse och meddelas skriftligt.
8.3 Ett beslut om dispens får innehålla undantag från ovanstående villkor samt
ytterligare villkor för dispens för skytte med gevär (kaliber större än .22).
8.4 Ett beslut om dispens gäller tillsvidare eller under viss tid.
8.5 Beslut om att avslå en dispensansökan behöver inte särskilt motiveras.
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8.6 Ett beslut om dispens får när som helst återkallas av skjutbaneansvarig. En sådan
återkallelse behöver inte motiveras.
8.7 Skjutbaneansvarigs beslut om återkallelse av dispens för skytte med gevär skall
underställas Ballongbergets styrelse som fattar beslut om återkallelsen skall bestå
vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen i Ballongbergets skytteförening

