
Vejledning for DSF A-licens skydning på skydebaneanlæg 

 

Skydebaneanlæg: Gammelhøj (25M grovpistolanlæg) 

Sted: Højevej 27, 5771 Stenstrup 

Ejer af anlægget: Lunde SG&I 

A+ administrerende forening: Lunde SG&I 

Kontaktperson: Formand – Rasmus M. Varmdal – tlf. 21765834 

 

Åbnings- og skydetider, miljøbegrænsninger, kaliber 

 

Åbnings- og skydetider: Faste træningsdage (25M baneskydning): 
 
Onsdag fra 18.00-21.00 
Søndag fra 10.00-12.00 
 
Banen kan efter aftale benyttes i tidsrummet listet 
under miljøbegrænsninger. 

Miljøbegrænsninger: Maj – August: 
- Hverdage: 07.00-21-00 
- Lørdage: 09-00-16.00 
- Søndag: 09.00-13.00 
 
September – April: 
- Hverdage: 07.00-21.00 
- Lørdage: 09.00-16.00 
- Søndage: 09.00-16.00 
 
Skydning uden for skydehuset! (se tegning) 
 
Maj – August: 
1 hverdag pr. uge 07.00-22.00 
3 hverdage pr. uge 07.00-18.00 
Lørdage 09.00-16.00 
 
September – April  
1 hverdag pr. uge 07.00-22.00 
3 hverdage pr. uge 07.00-20.00 
Lørdage 09.00-16.00 

Kalibre: Alle godkendte pistolkalibre samt kappeklædte 
projektiler. 

Seneste instruks for banen brug: Maj 2019 

 

 

 

 



Anvendelse af anlægget 

 

Åbning: Indskrivning ved kassen i klubhuset. Antal skud 
noteres efter endt skydning – gælder ligeledes hvis 
man er alene på anlægget. 
 
Alt skydning skal ledes af en godkendt skydeleder. 

Skiver: Skiver og skiveholdere findes i skydehuset. 

Affald: Skytten gør rent og rydder op efter sig selv og 
patronhylstre opsamles efter endt skydning. 

Våben: Våben må bæres i et IPSC-godkendt hylster inde 
for skydehusets- og pistolbanens område.  

Afspærring: Begge døre til skydehuset lukkes. Lågen udenfor 
skydehuset skal være lukket og låst. 

Markering af skydning: Permanent krav om brug af skydebriller og 
høreværn på anlægget. 
 
Belyste advarselsskilte rundt om Lunde SG&I’s 
grund. Kontakt findes i skydehuset og er markeret 
– MÅ IKKE SLUKKES. 

 

Baner eller områder der kan anvendes 

 

25M grovpistolanlægget: Generelt: 
Skydning under bevægelse og træk for hylster må 
kun foregå uden for skydehuset.  
 
Der må skydes 90° til hver side inde for 
markeringen med røde pæle og frem mod 
bagvolden. 
 
Der må aldrig skydes bagud eller over vandret 
position. 
 
Stålmål: 
Stålmål skal være placeret foran- og så tæt som 
muligt på dækopstillingen i de to forvolde.  
 
Ønsket træfpunkt på stål må ikke være over 1.5M 
fra jorden. 
 
Stålmål opstilles så der opnås vinkelret anslag. 
 
Opstilling af skiver: 
I duelanlæggets holdere, i forvoldene og langs 
sidevoldene inde for de røde pæles markering. 

 



25M grovpistolanlæg 

 

 

 


