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INSTRUKS
for brugen af skydebane til

25 m pistolskydning
Lille Pistolbane

Forening eller skydebanens navn: Hanebjerg Skyttecenter

Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev
3400 Hillerød

DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.

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:

a. Ejer af banen: DDS Nordsjælland

b. Varig bruger af banen: Hanebjerg Skyttecenter

2. Baneanlægget består af:

a. Antal standpladser: j b. Antal skydebaneafsnit: 1 c: Skudretning: 0500 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning til: (sæt X)
Aktiviteter, som er godkendt af De Danske Skytteforeninger,
Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund.
Politiets tjenesteskydninger
Skydning med forladepistoler
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Der må kun anvendes:
a. Våben: Godkendte pistoler på våbentilladelse eller —påtegning med kaliber

til og med 38. (9,65 mm) samt alm. forekommende
sortkrudtpistoler/-revolvere.

b. Ammunition: Alm. forekommende ammunitionstyper til ovennævnte våben, samt
kappeklædt ammunition til halvautomatiske pistoler/revolvere.

c. Skudafstand(e): 25 m

4. Skiveopstilling:
Skiverne skal anbringes i de dertil indrettede skiveholdere i duelanlægget.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:
a. Fast afspærring: (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges
sammen med instruksen).
Hegn med advarselsskilt ved skydehusets venstre ende.

b. Foranstaltninger inden skydning:
Det sikres at hegnet i skydehusets venstre ende er lukket.

6. Supplerende vilkår:
a. Brug af lyssporammunition er forbudt.
b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af

politiet.
c. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.
d. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større

sten og bevoksning.
e. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks

udbedres.
e. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges tratikårer,

beboelsesbygninger eller lignende.

g. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.

h. Evt, øvrige vilkår:
Ingen.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Sted og dato: Hillerød, den 22/eptemJr 2011.

Søren Sip6’nsen
Skydebanesagkyn dig

Underskrift
P 704-61 (Polsas 04/2007)

Banen skal synes igen senest: 30. april 2013
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