
 

Skjutbaneinstruktion - skjuthall 50 m 
1. Banan ägs av Stockholms stad 

2. Skjutbanechef: Cecilia Thungström, anläggningschef Farsta sim- och idrottshall 
                            Tel: 0739-21 90 32  

3. Berättigade att vistas på banan är medlemsföreningar i förbund/ organisationer som finns 
upptagna i FAP 551-3, bilaga 1 under förutsättning att de har godkänts av Idrottsförvaltningen. 

4. Tillåtna skjuttider: Endast då föreningen bokat tid via Idrottsförvaltningens bokning. 

5. Tillträde till vapenkassun har endast skjutledare. Lista med av föreningen godkända skjutledare 
ska lämnas/skickas till skjutbanechef inför varje nytt verksamhetsår eller vid förändringar på 
listan. På listan ska det tydligt framgå vilken förening det är samt att föreningens ordförande 
ska skriva under. Tillträde till kassun får endast ske på föreningens bokade tid. 

6. Koordinater/adress : Latitud 59.23934 longitud 18.08488, Farstaängsvägen 3, Farsta 

7. Tillåtna vapen och ammunition: Gevär kaliber.22lr, endast omantlad ammunition. Pistol och 
revolver max kaliber .45. mantlad eller omantlad ammunition med rundad nos.  
Ej tillåtet: Hålspetsammunition eller magnumladdning. 

8. Tillåtna skjutplatser: Enhandsvapen 7 – 25 m (fripistol 50 m). Gevär 25 – 50 m. Samtidig 
skjutning får inte ske på olika avstånd.  

9. Tillåtna skjutställningar: Enhandsvapen 25 m: Stående eller sittande vid bord. Kortare avstånd 
enbart stående. Gevär: Liggande, knästående/sittande, stående. Allt skytte ska genomföras 
stillastående. Drag från hölster eller motsvarande är ej tillåtet. 

10. Tillåtna mål och målplaceringar: Tavlor av papp eller plast som placeras i tavelställen.  
Skjutning mot metall är ej tillåtet. 

11. Skjutledare: När två eller flera skyttar skjuter samtidigt ska en av dem vara utsedd till 
skjutledare (se punkt 5 ang. skjutledare). Ensam skytt har själv skjutledaransvar. 
Skjutledare ska ovillkorligen anmäla vådaskott (skott som träffar utanför kulfång) skriftligt till 
hallpersonal innan lokalen lämnas.  

12. SäkB Civilt skytte gäller i tillämpliga delar. 

13. Sjukvårdsutrustning  finns på väggen inne i stora skjuthallen. 
 
Farsta 2018-12-10 
 
 
Cecilia Thungström 
Anläggningschef  
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