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Bilag 19-03 
 

INSTRUKS 
 

for brugen af skydebane til 
 

15 m. indendørsskydning. 
 
 
 

Forening eller skydebanens navn: Gauerslund Skytteforening 
  
Banens beliggenhed (adresse): Gauerslund Skytteforening 

 
 
 
G 
 
 
Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerheds-
bestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes. 
 
 
1.  Ejer- og brugerforhold: 
 

Ejer af banen: Gauerslund Skytteforening. 
  
Varig bruger af banen: Gauerslund Skytteforening. 

 
 
2.  Baneanlægget består af: 
 
      a.   Antal standpladser:    6. Nummereret 1 – 6. 
 
      b.   Antal skydebaneafsnit:    1. 

 
 
3.  Anvendelse: 
 
Banen må kun anvendes af foreninger under Dansk Skytte Union, Dansk Firma Idrætsforbund, DGI, af 
politiet samt af personer med gyldig våbentilladelse eller anden bemyndigelse. 
(jf. nedenstående). 
 
 
Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning. 
  

Der må kun anvendes: 
 

a.  Våben:   Salonrifler, pistoler og revolvere, kaliber .22 og luftvåben kaliber 4.5 mm. 
 
b.  Ammunition:  Almindelig ammunition til ovenævnte våben. 
 
c.  Skudafstand: 15 m. 

 
 

DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN 

ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE. 
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4.  Skiveopstilling: 
 

Elektrisk skivehejs. Skiven placeres i holderen og skivetrækket skal – inden skydning – køres helt 
ned til endevæggen. 

 
 
5.  Afspærringsforanstaltninger og advarsler: 
 

a.   Fast afspærring: (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen 
med instruksen). 
Intet. 

 
b.   Foranstaltninger inden skydning: 

Skydelederen skal kontrollere at døren ind til skyderummet er lukket, og at der ikke opholder sig 
personer i de 2 rum (depotrum) på selve skydebanen, inden skydningen startes. 

 
 
6.  Supplerende vilkår: 
 

a. Brug af lyssporammunition er forbudt. 
b. Skydning med sortkrudt er forbudt. 
c. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af 

politiet. 
d. Skivens midte skal være anbragt ud for kuglefangets centrum. 
e. Tekst på advarselsskilte skal være læselig. 
f. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Skiver skal udskiftes/repareres når der er opstået et hul, 

der er 5 cm eller mere i diameter.. 
g. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres. 
h. Anvendes banen til pistolskydning, skal der være standpladsadskillelse til højre for skytten og 

geværstøtter og andre hårde genstande skal være fjernet fra standpladsbordet. 
i. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen. 
j. Evt. øvrige vilkår: 

Intet. 
 
 
Nærværende instruks er godkendt af politiet: 
 
Horsens, den 1. marts 2022 
 
 
Banen skal synes igen senest den: 1. marts 2024 
 
 

 (P704-62)12/2016)  
 

Med venlig hilsen 
 
 

Allan From Andersen 
Skydebanesagkyndig 


