Informationsblad till nyblivna medlemmar i Malmö Skyttegilles jaktsektion, (MSG
jakt)
Tack för att du blivit medlem hos oss. Vi hoppas att du ska trivas här. Nedan kommer lite
information som kan vara nyttig att känna till. Har du några frågor så hör gärna av dig.
På banan finns tavelramar att låna för att fästa måltavlor på. De står i en olåsta målbodar i
markörgravarna på 80m och 100m. Skyttar behöver själva ha med sig måltavlor,
klisterlappar, tejp eller häftapparat och skjutstöd.
Här kan du se en karta över skjutbanan med skjutplatser, semaforer, målbodar, mm
utmärkta.

Eftersom vi är över 1200 medlemmar som delar på området är det viktigt att alla vet vad
som gäller när vi är på MSG.
För allas säkerhet gällande följande:
● Varje skytt är skyldig att försäkra sig om att säkerhetsbestämmelserna är uppfyllda
innan man börja skjuta.
● Den röda flaggan vid 300m-hallen skall vara hissad.
● På de banorna som har semafor skall den vara vriden till grönt vid skjutning och
vridas tillbaka till rött när man är klar.
● Skytte är endast tillåtet på mål som placeras i målställen.*
● Öppettiderna är 08:00 till solnedgång dock senast 20:00, måndag till söndag.
● Vapen ska vid förflyttning bäras hölstrade, flaggade, öppna eller brutna.
● Var uppmärksam så att pipan alltid pekar i säker riktning.
● Gör endast provanläggning i banans riktning och bara om ingen vistas i området
framför dig.
● Medlemskortet ska du alltid ha med, likaså vapenlicenserna.
● Det är endast den som är medlem och medför giltigt medlemskort som får skjuta.
*) En hink med sten placerad halvvägs mellan skjutplats och markörgraven är till exempel inte ett lämpligt mål. Det är inte bara otillåtet,
det är dessutom farligt.

Följande skjutbanor, med tillhörande skjutbaneinstruktion, finns tillgängliga:
● A1 - 200m
● A2 - IPSC, främst till för Dynamiska sektionens medlemmar. **
● A3 - IPSC2, främst till för Dynamiska sektionens medlemmar. **
● A4 - 80m, inskjutningsbanan, bokas endast vid stora arrangemang så att det alltid
ska vara möjligt att skjuta in sitt vapen.
● B1 - 300m
● B2 - 100m
● B3 - 35m - sidovall på B1 - 300m-banan, får ej användas när B1 används***

●
●
●
●

B4 - 75m - sidovall på B1 - 300m-banan, får ej användas när B1 används***
C - 50m
E - 25m, är endast för pistoler (inte .22lr gevär) medlemskap i pistolsektionen krävs
Jaktskyttebanor - Drivs av MJC, ingen individuell träning, skytte endast under
ledning av skjutledare.
○ Trap
○ Markmål för hagel
○ Älgbana

**) Det finns ingen formell regel som begränsar användandet av IPSC banan men det finns ingen anledning för jaktsektionens
medlemmar att använda den när det finns så många andra banor att välja på. Vill du skjuta dynamiskt skytte så gå med i Dynamiska
sektionen också.
***) Det finns ingen formell regel som begränsar användandet av sidovallarna men det finns ingen anledning för jaktsektionens
medlemmar att använda dessa för individuell träning när det finns andra, bättre banor att välja på. Det är av säkerhetsskäl bäst att bara
använda dessa vid skytte organiserat av Jaktsektionen.

Vill du kontrollskjuta ditt hagelgevär för att kontrollera spridningen så gör det till vänster om
blinderingen på Markmålsbanan. En bit wellpapp eller ett stycke pappersbordsduk kan
användas som mål men du måste plocka upp ALLT skräp efter dig.
Innan du beger dig till de bokningsbara banorna, kontrollera kalendern
på hemsidan. De som har bokat banan har givetvis företräde.
Det är endast sektioner och föreningar med hyresavtal med MSG som kan boka banor,
som enskild medlem kan man alltså inte boka en bana.
För närvarande byggs skyddsvallarna om. När arbete pågår på banan så råder
skjutförbud. Ser ni maskinerna från skjutplatsen så är det generellt skjutförbud.
Klubbstugan kallas Stora paviljongen och är låst förutom vid speciella tillfällen. Kontakta
din sektionsstyrelse för åtkomst.
Ifall du befinner dig på banan och undrar över något, fråga någon! Hellre för många frågor
än att någon blir skadad. Du kan också maila och fråga på jakt@malmoskyttegille.se
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