
Vejledning for DSF A+ Licens skydning på skydebaneanlæg 
(Se endvidere instruks for banens brug som altid skal overholdes uanset indholdet i denne vejledning) 

Skydebaneanlæg Sejs-Svejbæk Skytteforening,  Hårup 

Sted Hårup Vestervej 10-11, 8600 Silkeborg 

Hjemmeside www.sssf.dk 

Ejer af anlæg Sejs-Svejbæk Skytteforening 

A+ Administrerende forening Sejs-Svejbæk Skytteforening 

Kontaktpersoner Ole Mortensen (Banelægger), 25 14 14 72 
Mikael Hannibalsen (Formand), 40 71 25 45 

 

Åbningstider / Skydetider, miljøbegrænsninger og kaliber 

Åbningstider / Skydetider Banerne kan benyttes af medlemmer af Sejs-Svejbæk Skytteforening. 
 
Normal åbningstid: 
Tirsdag kl. 18.30 – 21.00 (April – September) Pistolskydning. 
Onsdag kl. 18.30 – 21.00 (April – September) Riffelskydning, Terrænbane lukket. 
Lørdag kl. 13.00 – 16.00 (Lige uger, hele året) Pistolskydning. 
 
Normal åbningstid for skytter med A-licens: 
Lørdag kl. 13.00 – 16.00 (Ulige uger, hele året) 
 
Udenfor normal åbningstid kun adgang i selskab med et medlem med 
nøgle. 

Miljøbegrænsninger Hele året: 
Mandag: 07.00 – 21.00 
Tirsdag: 07.00 – 21.00 
Onsdag: 07.00 – 21.00 
Torsdag: 07.00 – 21.00 
Fredag: 07.00 – 21.00 
Lørdag: 09.00 – 16.00 

 
Der skal føres protokol over antal afgivne skud. Protokol findes i klubhuset. 

Kaliber Alle lovlige kalibre op til og med 9,65 mm (cal. .38)  
samt kaliber 40 S&W, 44 Special, 45 ACP og 45 Colt.  
Kappeklædt ammunition tilladt. 

Seneste instruks for banens brug 3. november 2016 (Instruks er ophængt i skydehuset) 

 

Anvendelse af anlægget 

Åbning Adgang til baneafsnit sker via indgang ved 50 m riffelbane. 

Skiver, stål, props mv. IPSC papskiver medbringes af skytten selv. 
IPSC papskiver monteres på skumplader eller skivepinde.   
 
Der må kun skydes på stålmål som er markeret med følgende 
tekst: ”SSSF”.  
Der må kun anvendes props eller IPSC stålmål uden tekst: ”SSSF” efter 
forgående aftale med en banelægger. 

Affald Affald (skiver m.m.) skal fjernes af skytten efter skydning ligesom tomme 
hylstre opsamles og bortfjernes. 

Bæring af våben Våben må bæres i IPSC godkendt hylster på Sejs-Svejbæk Skytteforenings 
grund. 

Afspærring Indgangsdør til skydehuset lukkes. 

Markering af skydning Skilt med info om igangværende IPSC træning hænges på indgangsdør til 
terrænbane. 



 
BANER ELLER OMRÅDER, DER KAN ANVENDES 
Terrænbanen Der må skyde fra standpladser inde i skydehuset mod bagvolden, så der opnås 

tilnærmelsesvis vinkelret anslag i den bagved værende vold. Når der skydes fra 
døråbningen i skydehuset med ”træk fra hylster” må der ikke skydes fra 
skydebanneafsnittes øvrige standpladser. 
 
Skydning på gennemskydelige mål kræver en minimumsafstand på 8 meter. 
Skydning mod stålmål kræver en minimumsafstand på 10 meter. 
Stålmål der placeres mere end 1½ m fra voldfoden skal inddækkes/overdækkes 
med f.eks. bildæk eller krydsfiner på en sådan måde at den overholder instruks 
for banens brug. 
 

 

 

 


