
Kuglehejs skal ved ophør aflåses. Der skal føres protokol over antal afgivne skud 
samt tidsrum. Protokol forefindes i klubhuset i elektronisk version.

Skydestillinger: Der må indtages alle skydestillinger der forekommer jf. A+ licensens gældende
regler fra 12,5 m til 25 m med startposition og standpladser markeret med
faultlines.  Ved skydning fra  enhver standpladsboks i skydehuset, må der kun 
skydes mod den skive, der står lige frem foran skytten. Der må ikke i nogen anvendt 
skydestilling eller position skydes over vandret.

Skydebane anlæget består af 1 standplads og 1 skydebane afsnit i sydgående

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

Skydebaneanlæg: Djurslands Pistolklub. Udendørs 25 meter anlæg.
Kristrup Engvej 60, 8960 Randers SØ.
Djurslands Pistolklub.

Sted:
Ejer af anlæg:

 - Lørdag mellem kl. 09.00 - 16.00

Åbningstider/skydetider:

A+ administrerende forening:
Kontaktpersoner:

IPSC ansvarlig: Frantz Glantz-Jørgensen tlf. nr. 2383 7188

Djurslands Pistolklub.
Formand: Allan Andersen tlf. nr. 3028 2935

 Åbningstider/skydetider, miljøbegrænsninger, kaliber, instruks
Banen må kun anvendes af medlemmer af foreninger under Dansk Skytte Union 
med gyldig A+ licens.

I sommerperioden (1. maj - 31. August)
 - Mandag til fredag mellem kl. 07.00 - 18.00

Kaliber:

I vinterperioden ( 1. september - 30. april
 - Mandag til fredag mellem kl. 07.00 - 20.00
 - Lørdag mellem kl. 09.00 - 16.00

Se opdateret opslag for gældende skydetider jf. miljøgodkendelsen.  Miljøbegrænsninger:
Alle lovlige kalibre til og med 9,65 mm. samt kaliber .44 Special.

Våben må bæres i IPSC godkendt hylster på Djurslands Pistolklubs grund.Bæring af våben:

Senest instruks for banens brug: Den til enhver tid gældende instruks, forefindes ophængt i skyttehuset.

Anvendelse af anlæg
Åbning & lukning Kuglen hejses før skydning påbegyndes og nedsænkes ved skydnings ophør. 

IPSC papskiver monteres på skumplader, som placeres i duelanlæg ved bagvold.
Stålmål må ikke benyttes på nuværende tidspunkt. Skiver opbevares i skivehus.

Skiver:

Affald: Affald (skiver m.m.) skal fjernes af skytten efter skydning ligesom afskudte hylstre 
opsamles og bortfjernes. Skiver plastres af skytten. 

retning. Der skydes udlukkende udenfor 25 m skydehus ved træk fra hylster.
25 meter pistolbane

Afspæring: Indgangsdøre til 25 meter banen lukkes og aflåses.

Kuglen hejses. Skilt med info om igangværende IPSC A+ træning hænges på
indgangsdøren til 25 m banen. Ydermere placeres et standpladsflag bag skytten.

Markering af skydning:

Baner eller områder, der kan anvendes



Kuglehejs

Standpladsbokse

Bevægelse er tilladt i dette område, men 
der må ikke affyres skud, da afstanden er 
nærmere end 12,5 meter. 


