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Vejledning for DSF A+ Licens skydning på skydebaneanlæg

(Se endvidere instruks for banens brug som altid skal overholdes uanset indholdet i denne vejledning)
Skydebaneanlæg Aalborg Skyttekreds baner, Dall
Sted Furdalsvej 15, 9230 Svenstrup J
Ejer af anlæg Aalborg Skyttekreds
A+ Administrerende forening Aalborg Skyttekreds
Kontaktpersoner Henrik Lindberg (CRO) pistol@aalborg-skyttekreds.dk

Anders Bystrup (Baneforhold) anders@redakula.net
Claus Rittig (Vedr. skiver) claus@uckfup.dk

Åbningstider / Skydetider, miljøbegrænsninger og kaliberÅbningstider / Skydetider, miljøbegrænsninger og kaliber
Åbningstider / Skydetider Banerne kan benyttes af medlemmer af Aalborg Skyttekreds.

Åbent Onsdage 1830 – 2200 i perioden April – September.
Udenfor normal åbningstid kun adgang i selskab med et medlem med 
nøgle.

Miljøbegrænsninger Onsdag: 0700 – 2200
Fredag: 0700 – 1800 (1 Sept. – 30 April dog til 2000)
Lørdag: 0900 – 1600
Der skal føres protokol over antal afgivne skud. Protokol findes i 
pistolkontoret.

Kaliber Generelt til og med 9mm. Se endvidere skiltning ved banerne.
Seneste instruks for banens brug Se ophængt instruks i pistol kontoret.

Anvendelse af anlæggetAnvendelse af anlægget
De generelle ordensregler for Dall skal gennemlæses og efterleves!De generelle ordensregler for Dall skal gennemlæses og efterleves!
Åbning Adgang alene via låge ved Furdalsvej. Der er alarm på klubhus samt 

riffelbaner.
Aflåsning Kontor og evt. andre oplåste lokaler / containere aflåses og låge aflåses med 

kæde.
Skiver Skiver forefindes i container til brug for medlemmer af Aalborg Skyttekreds. 

Skiver og rekvisitter markeret med DSF Jylland må kun anvendes til DSF 
Jylland stævner.

Affald Alt affald samt hylstre fjernes efter endt skydning. Det er et fælles ansvar at 
tømme de opstillede affaldsspande. De må ikke overfyldes!

Bæring af våben Våben må bæres i IPSC godkendt hylster på anlægget
Afspærring Der foretages ikke afspærring
Markering af skydning Der opsættes ikke markering

Baner der må anvendes - Mål skal altid placeres mellem sidemarkeringerne (Røde 
pæle)
Baner der må anvendes - Mål skal altid placeres mellem sidemarkeringerne (Røde 
pæle)Bane E Skiver skal placeres ved bagvolden og/eller i sidevolde. Stålmål må kun 

placeres ved bagvolden. Skiver/stålmål må ikke placeres længere end 1,5m 
fra voldens fod. Ved anvendelse af stålmål skal de opstilles, så der opnås 
tilnærmelsesvis vinkelret anslag. Maksimal skudafstand: 35m mod bagvold og 
25m mod sidevolde. Indenfor åbningstiden er denne bane reserveret til 
tærræntræning og må ikke benyttes til IPSC træning.

Bane F (Plate rack) Skiver skal placeres ved bagvolden. Skiver må ikke placeres længere end 
1,5m fra voldens fod. Der må ikke benyttes andre stålmål end plate rack. 
Plate rack må kun beskydes med vinkelret anslag. Der skal altid tilstræbes 
tilnærmelsesvis vinkelret anslag i bagvolden. Maksimal skudafstand: 15 
meter.

Bane G Skiver skal placeres ved bagvolden og/eller i venstre sidevold i en afstand 
indtil 2m fra bagvolden. Stålmål må kun placeres ved bagvolden. Skiver/
stålmål må ikke placeres længere end 1,5m fra voldens fod. Ved anvendelse 
af stålmål skal de opstilles, så der opnås tilnærmelsesvis vinkelret anslag. 
Maksimal skudafstand: 20m mod bagvold og 7m mod venstre sidevold.






