
PISTOLKLUBBENES BRUKERINSTRUKS FOR
KRISTIANSAND PISTOLBANE

1. Beskrivelse,

Kristiansand Pistolbane eies av Kristiansand Pistolklubb (KPK) og Kristiansand Garnisons
Pistolklubb (KGP) og best8r av fOlgende skytebanerlhold:
25 meter bane med 20 skiver.
50 meter/25 meter bane med 20 skiver pE hvert hold.
Feltskytebane i omrtdet rundt voll.

2. Bruk av banen.

Brukere av banen skal enten vere medlemmer av KPIVKGP eller vere godkjent av minst
en av klubbene.
Klubbene har egne regler for hvem som f8r adgangsbrikke til banen.

Skytebanen er tillatt brukt til fOlgende tider:
Mandag - Fredag kl. 09.00 - 21.00
Lardag kl. 09.00 18.00
Son- og helligdager kun i forbindelse med stevner.

Det er ptUuOt E bruke horselvern ved skyting.

Brukere av banen plikter t fglge oppsatt brukerinstruks samt t sorge for at de
har fttt nodvendig opplaring pt skytebanens tekniske installasjoner.

3. Fgr oq under skvtinq.

Flagg/bltse skal heises minimum 15 minutter fOr skyting starter.

Forsikre deg om at det ikke finnes personer innenfor farlig omr8de, og at port pB skivebu
er lukket. Unodig opphold i skivebu under skfiing er ikke tillatt.

All skyting skal foreg8 under ledelse av skyteleder.
Dersom man er alene pB banen er man sin egen skyteleder.

Elektronikkskiver kan kun brukes av skyttere som har f8tt opplaring pE disse.
Kontakt styret i klubben din dersom du gnsker opplaring.
NB! €lvre kaliberbeorensnina of elektronikkskiver er .45 ACP.
Maonumladninoer eller riflekalibre er ikke tillatt.

Ved skyting pE pappskiver pE 25/50 meter skal det kun brukes skivestativer som er laget
for dette form8let og godkjent av banemester.
Det er ikke tillat f, sette ooo andre skivestativer eller sttlskiver under
overbvqqene.
Dette for t forhindre sprut/rikosjetter og dermed skade p3 overbyggene.
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Dersom man skyter fra omr8det mellom standplass og skiveptatting skal m8lene
plasseres mot vollene. Her er det tillat t benytte eget skivestativ og st8lskiver (s8fremt
de ikke stSr under overbyggene pE 25/50 meter). 

-

Det samme gjelder ved skyting pB fettskytebanen.
AIle m te lik

Ved feltstevner kan stevnelede.r sette opp m8l awikende fra denne instruks dersom det
er noye vurdert at det ikke f8r konsekvenser for sikkerheten til personell eller kan
forErsake materielle skader.

PB banen tillates bruk av folgende v8pen og kaliber:
- Pistoler og revo^lvere i pistollrevolver kaliber tillatt brukt i godkjente skyteprogram

kan benyttes pE 25 og 50 meter banene samt feltskytebanen. 
-

- Rifler og karabiner i pistol/revolver kaliber tillatt brukt i godkjente skyteprogram
kan benyttes p3 25 og 50 meter banen samt feltskytebanen.

- Rifler og karabiner i riflekaliber kan kun benyttes pt 50 meter banen.
- Haglegever tillatt brukt i godkjente skyteprogram kan kun benyttes pE

feltskytebanen mot bakkemontefte mAl plassert mot voll.
Pqa. rikosiettfare er det kun tillatt med blvammunision ntr det skvtes
med haqleoever.

4. Etter endt skvtino.

- Flagg/bl8se fires umiddelbart etter avsluttet skyting.
- Skiver 69 annet utstyr skal ryddes pt plass. pappskiver skal lappes.
- Tomhylser og soppel skal fierneslkastes.- Porter skal lukkes og l6ses, belysning og evt. lyskastere slukkes og anlegget

generelt skal vare ryddig,lukket og lSst fCIr man forlater det.

5. Kiskken, opoholdsrom oq toaletter.

Egne ordensregler skal fOlges dersom man benytter seg av disse rommene.

6. Godkiennino.

Denne instruksen er godkjent av styrene i Kristiansand Pistolklubb og Kristiansand
Garnisons Pistolklubb.

Brudd pt denne instruksen skal meldes til pistolklubbenes styrer.
Grove brudd vil bli politianmeldt.

/'
Krisriansatrd, den ..U..H.!.'# .;,#...{ .
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Sign. Leder KGP


