
Egenkontroll
Skjutbana 

Ort: Plats:

Vall/bana: Datum: 

Funktion Att kontrollera Anmärkning 
Skjutplatser: Inga föremål inom skjutsektorn/riskområdet 

Fritt 50 cm mellan siktlinje och markplan 

Riskområde: Fritt från föremål 3 m ömse sidor om 
ytterbanor i linje fram till yttre del av 
kulfång. OBS! Eventuella byggnader!

Målplats: Rikoschetter från målställning (22 grader) 
tas upp av kulfånget 

Mål placeras i avsedd hållare 
Målställningar i metall är skyddade av minst 
25 mm  trä eller motsvarande material 

Blindering, 
markör, skydd: 

Fullträffskyddat. Betong skyddas med 40 
cm grus, eller motsvarande se kapitel 4.5.1 
i SäkB.  

Kulfång: Kulfånget ska ha en lutning av minst 30 
grader och en höjd enligt kapitel 2.3.3 i SäkB. 

Grus, sand, eller bergkross med en maximal 
kornstorlek av 8 mm får användas

Djupet på gruset/sanden ska vara minst 
50 cm djupt

Gruset ska vara luckert, kontrolleras 
exempelvis med att ett armeringsjärn 
kan föras in 50 cm. 

Kulfånget ska vara fritt från vegetation 

Kulfång ämnade enbart för homogena 
blykulor i kaliber .22-.45 har samma 
bestämmelser, förutom att gruset ska vara 
luckert till en minsta tjocklek av 20 cm.  

Varningstavlor,
riskområde: 

Hela skjutbanan skyltad, där minst två 
skyltar ska kunna ses samtidigt

Utökat riskområde skyltas enligt 
punkten ovan

Avspärrningar
(och ev. avlysning): 

Kontrollera befintlighet och funktion 
av eventuella avspärrningar

Instruktion för
skjutbanan: 

Synlig, aktuell, underskriven. Se kapitel 
2 bilaga A-D i SäkB.  



Avstegsbeslut fattat av: Avstegsorsak: Avsteg i tid: 

Egenkontroll är utförd av Namn: 
Tel: 
Epost: 

Denna egenkontroll är upprättad i enlighet med SäkB Civilt skytte, April 2015.

Egenkontrollen ska fyllas i och skickas in till Kultur- och fritidsförvaltningen i digital form inför varje 
tävling (alla nivåer), samt vid alla eventuella avsteg från skjutbanetillstånd eller skjutbaneinstruktion.

Eventuella bilder eller andra handlingar bifogas egenkontrollen vid inskick.

Skickas till skyttecenter@eskilstuna.se minst 4 timmar innan första avlossat skott.

Underskrift föreningsrepresentant

Förening: 

Underskrift Kultur- och fritidsförvaltningen

Bifall Avslag
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