Säkerhetsinstruktioner X-RANGE
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Instruktionens giltighet:
X-Range banan ägs av X-Range AB, 046-12 23 00.
Skjutbanechef och säkerhetsansvarig är Stefan Larsson, 0708-80 00 90.
Nedanstående föreskrifter gäller f.r.o.m. 2016-04-11.

B.
1.
2.
3.

Allmänna bestämmelser:
Banan är endast avsedd för provskjutning resp. kontrollskjutning av kulgevär.
Högsta tillåtna kaliber är klass 1 med anslagsenergi med max 6800 joule.
Behörighet att använda banan har bara de som har bokat tid
och fyllt i gällande ansvar och bokningsformulär.
Personen som bokar är automatiskt skjutledare för bokad skjutperiod.
Banan videoövervakas, video sparas 48 timmar.
Vid bokning skall alla närvarande personer registreras i bokningsformuläret.
Alla närvarande personer på skjutområdet, skall inneha för ändamålet gällande försäkring.
Enligt lagen gällande tillståndsdokument för vapen, skall medföras
och kunna visas upp för myndighetsperson.
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Säkerhetsföreskrifter:
Endast en person åt gången får skjuta!
Skjutning får endast ske sittandes från den gjutna skjutplatsen.
Vapen får inte laddas eller avfyras om pipan ej befinner sig inne i skjutröret
och förbi de röda markeringarna!
Det är endast tillåtet att skjuta mot måltavlan.
Skjutning får inte ske med någon av de bägge dörrarna öppna.
Skjutning får inte ske om måltavlan inte är belyst.
Rökning förbjuden.
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Ordningsföreskrifter:
Följ handhavande instruktioner. Se separat dokument!
Vid frågor eller problem ring skjutbanechefen, telefon 0708-80 00 90.
Parkera på anvisad plats.
Ta hänsyn till omgivningen.
Det gäller strikt koppeltvång vid rastning av hundar, plocka upp efter Era hundar.
Lämna skjuthuset helt & rent!
Hela X-RANGE omgärdas av Naturreservatet Dalby Västermark, besök gärna!
Kontrollera gällande regler för området vid infotavlan innan gården.
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Olycksfallsberedskap
Skjutledare ansvarar för att telefonsamband kan upprättas. Provring mobiltelefon innan skjutning.
Första förband och brandsläckare finns i skjuthuset.
Banans koordinater vid ev. olycka: N 55° 40, 17 & E 13° 18, 05
Hörselskydd är obligatoriskt vid skjutning.
Telefonnummer vid olyckstillfälle 112
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