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lnstruks for Solem skytebane
Gjerstadveien 2,3?'6

Riflebaner: 1-00m, 200m og elgbane.
Haglebaner: Trapbane L, trapbane 2 og compak - sportingbane.

Beskrivelse
Skytebanen er lokalisert i Gjerstadveien 2326, gnr 28, bnr 2, festenr 1§ i

Gjerstad kommune. Det kan skytes rned rifle i katiber mindre enn 12,7rnrn på
riflebaner. På haglebaner kan det skytes med hagle kaliber 12, 16 og 20.

Varsel om skyting
Rødt flagg skal heises 15 min før skyiing starter og fires umiddelbart etter
avsluttet skyting. Åll skyting skal skje iht planer og termintiste som er lagt ut på
GJFF sin websid€:€§*§,_*jååtlsJsfå**. Oppslag av denne instruksen ska{
være oppslått Solern skytebane, infotavlen.

Skytebanens brukstider.
Skytebanen kan benyttes iht godkjent reguleringsplan og inntil4 dager pr uke.
Skyting kan foregå mellom k' 08"00 og kl 21.00.

MåI,
Skyting skal skje fra korrekt plassering på standplass. Ved skyting mat andre
mål og I eller fra annen standplass, skal standplassleder ha foretatt nødvendig
sikkerhetsvurdering

Standplassledelse.
All skyting skalskie under ledelse av standplassleder med godkjent opplæring
og godkjent av s§re i GJFF. Standplassled*r er ansvarlig for at br*ken av
banen foregår i sarnsvar med denne instruksen, regler for internkantroll og
sikkerhetsbestemrnelser for Solem skytebane- Før skyting starter slal han
forvisse seg om at det ikke befinner seg personer innenfor sektoren 2m ut fra
fløy-skytter ag 5m ut fia fløy-skive fram til kulefanget {frisiktsonen}.

§ikkerheBrnerke.
Flyttbart sikkerhetsmerke skalvære tilgjengelig på standplass. Personel{ sor*
beveger seg inn ifrisiktsonen for å anvise, kontrollere skiver e"a, skal ha med
seg sikkerhetsmerke som settes opp foran skivene som tegn på at skyting er
forbudt. Personell må ikke under noen omstendighet bevege seg inn i

frisiktsonen uten al det er gitt klarsignal fra standplassleder.
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Sikkerhetsansvar.
Siyret i GJFF er ansvarlig for at skytebanen tilfredsstiller de tii enhver tid
gjeldende sikkerhetsbestemmelser og for at denne instruksen er kjent for
brukerne av banen. Styret har et særlig ansvar for opplæring og godkjenning
av standplassledere, se punkt 5 ovenfor.
Baneeieren plikter til enhver tid å holde skytebanen i forsvarlig sfand ag skal
ninst 2 ganger i året foreta inspeksion av banen. Anmerkning om kontrollen
skal føres i egen protokoll son er godkjent av palitiet.

Godkjenning"
Denne instruksen er godkjent av Politimesteren i Agder. Brudd på instruksen
meldes til styre i GJFF Grove brudd vil bli anmeldt til politiet.
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