
Vejledning for DSF A+Licens-skydning på skydebaneanlæg

Skydebaneanlæg: Engesvang Skyttekreds’ bane på ”Holten”

Sted: Kragelundvej 4B, 7442 Engesvang

Ejer af anlæg: Engesvang Skyttekreds

A+ administrerende forening: Engesvang Skyttekreds

Kontaktperson: Jan Søndergaard, 21 69 17 22

Åbningstider/Skydetider, Miljøbegrænsninger, Kaliber

Åbningstider/Skydetider: Skydebanen er åben for medlemmer af Engesvang
Skyttekreds.

Normal åbningstid: Onsdag kl. 18.00 til 21.00
Øvrig skydning skal ske i overensstemmelse med 
gældende miljøgodkendelse og aftale med 
formanden.

Miljøbegrænsninger: Skydning må kun finde sted i sommerhalvåret. 
(Fra og med April til og med September)

På dage: Mandag, Tirsdag, Onsdag eller Torsdag.
I tidsrummet: 17.00 til 21.00

Enkelte lørdage og søndage kan komme på tale da
vi har tilladelse til at skyde ganske få af disse i 
løbet af sommeren. Det vil dog altid kun være 
som følge af planlægning i foreningen.

Kaliber: Alle lovlige kalibre op til og med 9,65mm samt 
kaliber .40 Smith & Wesson, .44 Special, .45 ACP 
og .45 Colt.

Seneste instruks for banen: Maj 2016

Anvendelse af anlægget

Åbning: Ballon skal hejses 15 minutter før skydning begyndes.

Skiver: Skytter skal medbringe egne skiver. Foreningens skriver må ikke 
benyttes til privat træning.

Affald: Alt affald skal fjernes efter skydning. Tomme hylstre skal opsamles.

Bæring af våben: Våben må væres i IPSC-godkendt hylster på hele Engesvang 
Skyttekreds’ grund. Men tænk dog over at parkeringspladsen ofte 
benyttes af andre.

Afspærring: Der foretages ikke afspærring.

Markering af skydning: Der skal opstilles standpladsflag ved udgangen fra skydehuset. Dette 
gælder begge afsnit.



Områder der må anvendes

Skydebanen består af to afsnit. En større afsnit som opdeles i område A og område B (Se tegninger), 
og en pistolbane.
Til A+ træning må Pistolbanen bruges, og samtidig må ENTEN område A ELLER område B bruges.
Dvs. på hele skydeanlægget som helhed kan der være to skytter ad gangen.

Skudretninger og afstande – Område A og B

Område A Mod venstre(nordlige vold) maks. 10m.

Område B Mod sidevoldene(op og ned på tegning) maks. mulig afstand.
Mod endevolden(venstre på tegning) maks. 17m

Skive-/målopstilling – Område A

Skiver/mål placeres ved foden af vold i maks højde 1.25m og således at der ikke i nogen anvendt 
skydestilling skydes over vandret.
Der må kun placeres skiver/mål på linje ved foden af volden.
Der må der ikke benyttes stålmål.

Skive-/målopstilling – Område B

I område B må der placeres skriver på sidevolde.

Stålmål må benyttes på område B, hvis to regler følges:
1. Stålmål opstilles maks. 10m fra endevolden.
2. Stålmål opstilles så anslagsretningen er vinkelret på hovedskudsretningen.

Skudretninger og afstande – Pistolbanen

Pistolbanen Mod skiver i skiveholdere 12,5 - 25m

Skive-/målopstilling - Pistolbanen

IPSCtargets skal monteres på skiveholdere, som normalt 25m skydning.

Der må ikke anvendes stålmål på dette afsnit.
Der må ikke sættes mål på andet end skiveholderne.



Område A



Område B


