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Skjutregler 

Norrköpings Jaktskytteklubbs Älgbana 

 

• Kontrollera ALLTID att skjutbåset är tomt innan du går fram till skjutvallen! Genom 

att kacka på dörren öppna och titta! 

 

• Ingen skjutning med kulgevär utanför skjutbåset oavsett kaliber 

 

• Du får inte ställa upp egna mål på 25 m eller 50 m! (på grund av att förvallen inte 

fungerar som kulfång.) Du som bryter mot dessa regler gör ett brott mot föreningens 

regler då eventuella rikoschetter kan förekomma! TÄNK PÅ ATT DETTA KAN VARA 

STRAFFBART ENLIGT SVENSK LAG OM OLYCKAN SKULLE VARA FRAMME!! 

 

• Egna skjuttavlor får sättas upp endast på 80 m vallen på anvisad plats 

 

• Skjutning med slug/hagel är förbjudet 

 

• Skjutning med handeldvapen/pistol är förbjudet! 

 

• Har du satt upp egen skjuttavla, tar du med dig den hem igen! 

 

• Tomhylsor ska EJ ligga och skräpa längs golvet! 

 

• RÖKNING FÖRBJUDEN i skjutbåset pga brand- och explosionsrisk!! 

 

• Jägarexamen har särskilda undantag! 

 

• Banansvarig har ALLTID rätt att avvisa skytt pga brist på vapensäkerhet, bristfällig 

uppmärksamhet, dåligt beteende, bristfällig utrustning 

 

• Dessa regler är enligt klubbens stadgar och svensk lag och för att våra medlemmar i 

Jägarnas riksförbund skall vara rätt försäkrade 

  



Version 2021-09-15 

Skjutregler 

Norrköpings Jaktskytteklubbs Skeetbana 

 

• Endast stålhagel gäller 

 

• Ingen skjutning får förekomma utöver träningstider inte ens med egen kastare! Du 

som bryter mot dessa regler gör ett brott mot föreningens regler då eventuella 

rikoschetter kan förekomma! TÄNK PÅ ATT DETTA KAN VARA STRAFFBART ENLIGT 

SVENSK LAG OM OLYCKAN SKULLE VARA FRAMME!! 

 

• Här skjuter vi endast hagel! Slug är inte tillåtet! Ej heller OK att sätta papper för att ” 

kolla” sin hagelsvärm! 

 

• Vi kräver att du innehar hörselskydd och skyddsglasögon. Gäller både skyttar och 

åskådare 

 

• Kommer du som har jägarexamen med licens för hagelvapen med en ”kompis” som 

vill skjuta gäller en armlängdsavstånd samt att skjutledaren för skeetbanan är med på 

samma avstånd. 

 

• Vapenrem får EJ förekomma på vapnet 

 

• Jägarexamen har särskilda undantag 

 

• Skeetansvarig har ALLTID rätt att avvisa skytt pga brist på vapensäkerhet, bristfällig 

uppmärksamhet, dåligt beteende samt bristfällig utrustning! 

 

• Dessa regler är enligt klubbens stadgar och svensk lag och för att våra medlemmar i 

Jägarnas Riksförbund skall vara rätt försäkrade 


