
Banläggaranvisning och allmänna regler för 
Alliansen som skjuts på MSF skjutbana i Sisjön. 
 
 
Skapad 2022-02-27 av Lasse Almér 
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Banläggare, allmänt 
 Ansvarig förening gällande banläggning 

o Alliansen 1: Lerum JoSSF med hjälp av Säve PSK 

o Alliansen 2: Volvo PK 

o Alliansen 3: GPSSK 

 Banläggare ska tillsammans med säkerhetsansvarig genomföra en visuell besiktning av banan i 
god tid före första start. 

 6 skyttar per patrull. 

 6 stationer minimum 22 tavlor. 

 A, R och S skjuter på samma tider 

 B och C skjuter på samma tider för att förenkla anmälan och snabba upp flödet. Dock skall, 
enligt SHB, minst en station ha olika förutsättningar för B och C. 

 Om mål med ovanliga färger används ska banläggande förening köpa in klisterlappar samtidigt 
med målmaterielen. Banläggaren distribuerar dessa till berörda stationer. 

 Övriga klisterlappar, ”standardfärger”, och kritor rekvireras av stationsansvarig förening hos 
LCE Skyttemateriel. 

 Om målgrupp med uppdykande/försvinnande mål används ska målen och konstruktionen 
klara regn under hela tävlingsdagen. 

 Inköp av målmateriel sker hos Gunnar Elfving Skyttetjänst AB med angivande av 
Göteborgsföreningarnas Fältskytteallians som köpare. 

 Inköp av virke till mål görs av banläggaren. Utlägg skickas till Lars Regnér, mailadress 
ekonomi@gpssk.se 

 Material och tavlor förvaras i Alliansens container, där även byggnation kan ske. Container är 
placerad på MSF.  

 Tillfälliga passerkort till MSF kommer att delas ut, inför varje tävling, till ansvarig 
banbyggare. Kontakt: kjell.dalesjo@gmail.com 

Banläggare, stationsutformning 
 Om direktväxlande mål används ska målen förskjutas i höjdled så att genomskjutning av två 

mål samtidigt eller träff bakifrån i målet undviks. 

 Stationsförutsättningar på Haltpålen ska vara tydliga och lättlästa. Använd största möjliga 
typsnittsstorlek. Två exemplar av stationsförutsättning ska levereras till stationen; 1 ex till 
haltpålen och 1 ex till funktionärerna. Haltpålens ex får inte innehålla uppgifter om avstånd. 

 1st manuellt vändställ, fram-/bort-svängande för 6st tavlor (MSF), finns att tillgå att användas 
på valfri station. Den totala bredden på vändstället är 5m och avståndet mellan tavlorna är 
0,9m. 

 2st manuellt vändställ, fram-/bort-svängande för 8st tavlor (Alliansen), finns att tillgå att 
användas på valfri station. Den totala bredden på vändstället är 7m och avståndet mellan 
tavlorna är 0,9m. 

 Om man vill placera en målgrupp framför skjutvallen måste man tänka på vart rikoschetter tar 
vägen. Beslut ang. höjd och tjocklek på däckbarriär bakom målgrupp skall tas i samråd med 
säkerhetsansvarig. 

 Fasta tavlor skall om möjligt fästas med träkilar. Det är Banläggandes ansvar att det finns 
tillräckligt med kilar på tävlingsdagen för att fästa alla mål. Kilar sågas till från träläckt. 



 Banlayout skall skickas till kretsinstruktör (lasse@okrets.se) 3v innan tävling för 
godkännande. 

Detta måste finnas med i underlaget som skall godkännas. 

 Figurernas korrekta namn + figurgrupp enligt SHB samt vilken målgrupp figurerna 
tillhör (om målgrupperna har olika avstånd). 

 Avstånd till alla målgrupper, gäller både C/B och A/R. 
 Stationsförutsättningarna som skall anslås på haltstolpen.  

o Mall för haltstolpe finns på kretsens hemsida. 
o Detta skall finnas med på stationsförutsättningarna: 

 Tydligt framgå om det är poängfältskjutning eller klassisk räkning 
 Begränsningar i antal träff/tavla om man väljer klassisk räkning 
 Antal mål 
 Antal målgrupper 
 Skjutställning (45°, utan stödhand, stående/sittande). Tänk på att bara 

skriva begränsningarna. Tex om riktning och stödhand är tillåten skriver 
man bara stående. 

 Skjuttider för alla vapengrupper 
 Beskrivning hur eventuella målspel kommer att visas (grafisk figur + 

tider) 
 Fram/bortsvängande 
 Uppdykande 
 Fallande 
 Direktväxlande 

 Poängräkning (om man så önskar) 

Övrigt för deltagande föreningar 
 
Första hjälpen 

Sjukvårdsutrustning finns i klubbhuset 

 

Stationslådor 

 Varje station har en dedikerad stationslåda. Stationsansvarig förening ansvarar för att 
innehållet är uppdaterat före varje tävling, samt att lådan finns på plats på tävlingsdagen. 
Lådorna kan förvaras hos GPSSK mellan tävlingarna. Kontakta GPSSK styrelse när ni vill få 
tillgång till er låda.  

 Det är tillåtet att förvara sin låda ”hemma” om man så önskar. 
 

Stationsbemanning 

 Föreningar som ansvarar för bemanning av respektive station. 

o Station 1: GPSSK 

o Station 2: Säve PK 

o Station 3: TPSF (förmiddag), Härryda PSS (eftermiddag) 

o Station 4: Alingsås KSF/Volvo PK 

o Station 5: Lerum JoSSF 

o Station 6: Mölndals SF 



 Om det saknas funktionärer till att bemanna alla stationer skall tidtagning och 
protokollskrivning skötas inom den egna pratullen. Vid eventuell tvist är skytt nr 1 
bestämmande. Om tvisten gäller skytt nr 1 skall skytt nr 6 vara bestämmande alternativt högst 
numrerande skytt vid lägre antal skyttar än 6. 

 Om det saknas funktionärer till att bemanna alla stationer skall de svårare stationerna med 
rörliga mål prioriteras. 

 

Städning 

 Efter avslutad tävling ska stationen städas av stationspersonalen och allt målmateriel ställas 
tillbaka i Alliansens container.  

 

Vapenkontroll 

 Vapenkontroll utförs via stickprov. Detta sköts av sekretariatet. 

 

Starttider 

 Starttid för första patrull är kl 09.00 
Funktionärer/banläggare ska vara på plats i god tid för att iordningsställa stationen. 

 

Priser 

 Inga priser kommer att delas ut 

 

Sekretariat 

 GPSSK sköter sekretariatet. 

 

Jury 
 Tävlingsjury utses av sekretariatet, innan första patrull går ut. 

 

Köket 

 MSF tillhandahåller servering 

 Funktionärer kan hämta ut förtäring till en kostnad av 50kr/person. Funktionärer skall ange 
namn och förening till kökspersonalen. 

  



Station 1  - Mellan klubbhus och skjuthall 25m 
 

 

 
 
Skjutavstånd:  max 25m 

Bredd slipers:  10m Tavlor skall kilas fast i spår som finns i bakkant på slipers mot vall.  

Träkilar skall avvändas för fastsättning av målen. 

Max höjd på mål: 90cm Höjd mätt från överkant slipers till överkant mål. 

Övrigt: På vänster sida av slipers finns ett fast monterat målställ för 

fallande/uppdykande mål. Bredden på detta målställ är 5m. Målen skruvas i 

träregel på målstället. Detta målställ behöver dock repareras. 

 
  



Station 2  - Skjuthall 25m       
 

  

  
  
Skjutavstånd:  max 25m 

Bredd duellställ:  20m  

Max höjd på mål: 180 cm för mål som placeras i vändställ. Höjd mätt från botten vändställ till 

överkant mål.  

110 cm om man skruvar målen i bakkant sliper mot vall. Höjd mätt från överkant 

slipers till överkant mål. 

Övrigt: Duellstället har 20st platser med 4 st sektioner om 5st ställ vardera. Man måste 

därför använda 3st ställ i varje sektion för 6st mål. Det finns möjlighet att koppla 

isär duellstället och bara använda 10st ställ på vänster sida om man så önskar. 

Varje plats i vändstället har 3st fästpunkter, vänster, mitten och höger. 

Vändstället vrider sig runt det mittersta fästet (se foto). Vändstället vänder bort 

motsols. Trädimension 25 x 48 passar i vändstället. 



Station 3  - Korthållsstation (IPSC bay) 
 

  
 
Skjutavstånd:  max 16m Utrymme måste finnas bakom skyttar för säker passage 

Bredd slipers:  17m Tavlor skall kilas fast i spår som finns i bakkant på slipers mot vall.  

Träkilar skall avvändas för fastsättning av målen. 

Max höjd på mål: 150 cm Höjd mätt från överkant slipers till överkant mål. 

Övrigt: Tänk på skjutvinklarna om du har 2 målgrupper och kort avstånd, så att du inte 

skjuter vid sidan av skjutplanket. 

  



Station 4  - 100m bana 
 

 
 
Skjutavstånd:  max 50m Maxavståndet begränsas av skjutbanetillståndet  

(gäller enhandsvapen) 

Bredd slipers:  12m Tavlor skall kilas fast i spår som finns i bakkant på slipers mot vall.  

Träkilar skall avvändas för fastsättning av målen. 

Max höjd på mål: 90 cm Höjd mätt från överkant slipers till överkant mål. 

 . 

  



Station 5  - Nya 25m (bakom Skjuthall 100m) 
 

  
 
Skjutavstånd:  max 25m (inomhus skjuthall) Väljer man att stå utomhus max 23m. 

Bredd slipers:  14m Tavlor skall kilas fast i spår som finns i bakkant på slipers mot vall.  

Träkilar skall avvändas för fastsättning av målen. 

Max höjd på mål: 180 cm Höjd mätt från överkant slipers till överkant mål. 

  

  



Station 6  - Skjuthall 50m 
 

  

 
 

Skjutavstånd:  max 50m 

Bredd slipers:  24m Tavlor skall kilas fast i spår som finns i bakkant på slipers mot vall.  

Träkilar skall avvändas för fastsättning av målen. 

Alternativt kan man ställa målen i vändstället. 

Max höjd på mål: 180 cm för mål som placeras i vändställ. Höjd mätt från botten vändställ till 

överkant mål. 

150 cm om man kilar fast målen i bakkant sliper mot vall. Höjd mätt från 

överkant slipers till överkant mål. 

Övrigt: Det finns 12 st vändställ som har 2st fästpunkter var. Båda fästpunkterna (höger 

och vänster) roterar runt en centrumaxel (se foto). 

Vändställen vänder bort motsols. OBS! Annan dimension på detta vändställ 

jämfört med andra vändställ. Trädimension 23 x 36 passar detta vändställ. 


