
 

  

A+ Vejledning 
FOR DSF A+ LICENS SKYDNING PÅ AMTSBANENS 2 x 25 METER BANEANLÆG 

Skydebaneanlæg: Amtsbanen 

Sted: Bygaden 33-35, 3720 Aakirkeby. 

A+ Administrative forening Bornholms Dynamiske Skytter 

Kontakt personer Formand Rasmus tlf.: 23674760 
Kasserer Henning tlf.: 21640672 

Åbning- og skydetider, miljøbegrænsninger, kaliber 

Åbningstider: Faste Træningsdage: 
Torsdag 15.00 – 21.00 

Åbningstider for A+ Skytter: Alle hverdage: 09.00 – 18.00 
Der skal tages hensyn til de foreninger som også benytter anlægget.  

Miljøbegrænsninger: Ingen begrænsning i åbningstiden. 

Kaliber: 
Der må anvendes godkendte og registrerede pistoler og revolvere med 
kaliber til og med cal..357 Magnum, pistoler/revolvere med kaliber 40 
S&W, 44 Special, 45 ACP og 45 Colt. 

Anvendelse af anlægget 

Åbning: BDS A+ skytter har selv adgang til anlægget. Gæste A+ Skytter skal 
kontakte enten formand eller kasserer inden skydningen. 

Skiver, stål, props mv.: 

Opstilling af skiver / mål jf. Instruks. 
Mål på højre bane: i forvolden 140 cm, i sidevold 140 cm, midtervold 
max 100 cm, mål i midtervolden må max skydes 5 m fra foden af 
midtervold.  
Mål på venstre bane: i forvolden 100 cm, i sidevold 100 cm, midtervold 
max 100 cm, mål i midtervolden må max skydes 5 m fra foden af 
midtervold. 
 
Stål må skydes fra en afstand af 7-8 meter jf. instruksen for banen.     

Affald: Tomme patronhylster skal samles op efter skydning. 

Bæring af våben: Våben må bæres i et IPSC-godkendt hylster inden for IPSC-banens 
område. A+ Licens kort skal medbringes under skydningen. 

Afspærring: 

Under skydning skal der være opstillet standpladsflag bag 
skydepositionen/bageste position. Alle indgange til de 2 x 25 meter 
baner kontrolleres at der hænger de dertil beskrevet advarselsskilte. Og 
Kuglen skal hejses.  

Markering af skydning: Ved at hæve ovennævnte advarselskugle, og kontrollerer 
skiltningen/afspærringen er til stede. 
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