
Regler gällande nyttjande av Stora Tolvsbo Jaktskyttebana 

 
Ansvarig Styrelseledamot och Skjutbanechef är Thomas Ernebrink Ingesarvsvägen 2 777 94 

Söderbärke. Tel. 070-6810337 

 

Skjutbanan ägs av Stora Tolvsbo Jaktskytteklubb men marken ägs av bröderna Lars och 

Anders Tollbäck som via arrende upplåtit marken till Jaktskytteklubben. 

 

1§ Banan är öppen för skjutning 08.00-20.00 Om Ljusförhållanden så medger. 

 

2§ Banan får endast användas av medlemmar som löst medlemskort under 

gällande år. Nyckel till banan finns att låna av skjutledarna på banan, se uppsatt 

schema. 

 

3§ Under organiserade skjutkvällar och dagar enligt uppsatt schema utfärdas 

skjutintyg, (Älgbanan), samt Björnpass. Under dessa tider får således ingen 

utnyttja banan för inskjutning av vapen eller annan egen skjutning.  

 

4§ Banan kan bokas enskilt av jaktlag eller andra grupper mot ersättning. Se de 

särskilda bestämmelser som finns för bokning av banan. 

 

5§ Endast kulvapen i klass 1-4 får användas på banan och all skjutning med 

hagelvapen är förbjuden. Vid skjutning mot löpande älgfigur (80 meter) får 

enbart helmantlad ammunition användas. 

 

6§ Sjukvårdsmaterial finns att tillgå under organiserade skjuttillfällen. 

 

7§ Skjutning får endast ske från skjutbås eller skjutkur om inte skjutledaren 

anvisar något annat.  

 

8§ Skjutning får endast ske mot tavlor som placerats mot befintliga och 

iordningställda kulfång. 

 

9§ Om flera personer vistas på banan för privat icke organiserad skjutning måste 

en skjutledare utses. Ensamma skyttar ansvarar själva för säkerheten på banan. 

 

10§ Närmsta fast telefon finns i Gärdsjöbo, (Vägen mot Malingsbo). Vid olycka, 

ange räddningskoordinat: X: 6654 Y: 1482 till larmcentralen telefon 112. 

 

11§ Lämna aldrig vapen obevakade på banan. 

 

12§ Plocka upp tomhylsor, kartonger, skjuttavlor m.m. för allas trivsel. 

 

13§ Tänk på säkerheten. Det åligger varje skytt att ta ansvar för säkerheten vid 

avlossande av skott. Visa hänsyn mot andra skjutkamrater och den 

friluftsälskande allmänheten som kan finnas i området på och intill banan. 

 
Banchefen för Stora Tolvsbo JSK 



   

 

 

 

 


