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Med henvisning til godkendelse af skydesamvirke Kær Vestermark, Skydebanevej 5A, 6400 Sønderborg
skydebane har undertegnede den 17. marts 2021 besigtiget skydebanen, der består af 8 standpladser med
henblik på godkendelse jf. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 294 af 23. april 2004.

Der meddeles hermed godkendelse på følgende vilkår:










At skydebanen opfylder de retningslinjer, der er givet for anlæggelse og indretning af civile skydebaner,
At skydebanen anvendes i overensstemmelse med den instruks der er udarbejdet for banens brug,
At skydebanen tilses af politiet igen senest den 17. marts 2023,
At der for skydebanen er udpeget en ansvarlig skydeleder, der skal være myndig og en erfaren skytte,
At skydelederen eller den af denne udpegede ansvarlige leder skal være tilstede, når der skydes på
skydebanen,
At der er tegnet ansvarsforsikring, der dækker personskade eller tab af forsøger med indtil 10.000.000
kr. og tingsskade på indtil 2.000.000 kr.,
At der, såfremt der er ansat lønnet eller ulønnet varigt medhjælper, er tegnet en arbejdsskadeforsikring,
At dokumentation for at de lovpligtige forsikringer er tegnet og holdt i kraft, er tilstede,
At det straks anmeldes til politiet, hvis der ændres på skydebanen.

Godkendelsen kan helt eller delvis tilbagekaldes såfremt:
De fastsatte vilkår ikke overholdes.
Der forekommer overtrædelser af anden lovgivning.

Jan Schmidt
Politiassistent
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INSTRUKS
for brugen af skydebane til
300 m langdistanceskydning.
Forening eller skydebanens navn:

Skydebanesamvirket Kær Vestermark

Banens beliggenhed (adresse):

Skydebanevej 5A, 6400 Sønderborg

DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN.
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.

G

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:
Ejer af banen:

Sønderborg kommune

Varig bruger af banen:

Skydebanesamvirket Kær Vestermark ved Sønderborg Jagtforening, Borgerforeningen i Sønderborg
og Sønderborg Skyttekreds

2. Baneanlægget består af:
a. Antal standpladser:

8

b. Antal skydebaneafsnit: 1

Side 1

c. Skudretning:

5800TS

3. Anvendelse:
Banen må kun anvendes af foreninger under Dansk Skytte Union, Dansk Firma Idrætsforbund,
DGI, af politiet samt af personer med gyldig våbentilladelse eller anden bemyndigelse
(jf. nedenstående).
Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.
Der må kun anvendes:
a. Våben:

Godkendte og registrerede langdistancerifler til og med kaliber
7,62 mm samt registrerede jagtrifler fra kaliber 17 HMR til og
med kaliber 9,3 mm.

b. Ammunition:

Godkendt færdigladet ammunition til førnævnte kalibre inklusive magnumladet. Ved skydning på stålmål, skal ammunitionen
haven en udgangshastighed (V0) på mindst 200 m/s.

c. Skudafstand(e):

50 – 300 m. Ved skydning på stålmål skal afstanden være
mindst 50 m.

4. Skiveopstilling:
-Skiverne skal opstilles i de dertil indrettede skiveholdere.
-Skivernes målkant skal være mindst 30 cm over afskærmningen ved markørgraven.
-Stålmål uden afdækning kan benyttes såfremt:
a) Der anvendes stålplade af min. 10 mm tykkelse og en hårdhed på mindst 450 brinell for
riffel.
b) Målene opstilles, så der opnås tilnærmelsesvis vinkelret anslag, dog anbefales en 10 - 15
graders hældning frem mod skytterne.
- Af hensyn til projektilsprøjt ved træfning kan stålmål inddækkes i materialer som opfanger
projektiler og projektildele - eksempelvis bildæk, min. 100 mm hårdt træ, beklædt med min 1
mm stålplade, min 21 mm. vandfast krydsfiner eller en 10 mm PEHD- plade - således at
projektilerne opfanges inden for en vinkel på ca. 20 gr. i forhold til målets forside.
- Såfremt at personer opholder sig indenfor en skudafstand på 20 m (50 m for riffel) fra målet
(målt sideværts), skal der foretages inddækning.
- Afdækning af hårde genstande på banen:
Skiveholdere mm. der ikke er fremstillet af stålmateriale, som førnævnt, samt øvrige hårde
genstande på banen, skal afdækkes med min. 38 mm træ.
- Alt skivemateriel skal være godkendt af Skydebanesamvirket Kær Vestermark.
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5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:
a. Fast afspærring: (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruksen).
Der henvises til blivende bestemmelser for banens brug.
b. Foranstaltninger inden skydning:
Der henvises til blivende bestemmelser for banens brug.

6. Supplerende vilkår:
a. Brug af lyssporammunition er forbudt.
b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt
af politiet.
c. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.
d. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for
større sten og bevoksning.
e. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks
udbedres.
f. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer,
beboelsesbygninger eller lignende.
g. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på
banen.
h. Evt. øvrige vilkår:
- Ved skydning på mellem 200 og 300 m, skal lågen fra Skydebanevej, der fører ned til
skydebanen, ved 200 m standpladsen være forsvarligt lukket og aflåst.
Derudover skal nedgangen være bemandet med mindst 1 person/vagt, der kan afvise
personer. Personen skal opholde sig uden for sidevolden. Der skal være permanent
kontakt ml. skydelederen og den pågældende vagt/person, når der skydes på ml. 200 og
300 m.
- Der må ikke opholde sig personer i markørgraven når der skydes. Ved benyttelse af
markørgrav, skal der være permanent kontakt mellem skydelederen og lederen af
markørgraven.
- Skydebanesamvirket Kær Vestermark er ansvarlig for den nødvendige forsikring ved
benyttelse af skydebanen.
- Ved afgivelse af utilsigtet skud (vildskud) skal der straks foretages underretning til
banens ejer, samt til politiet på tlf. 114.
- Deltagerne samt skydelederen og andre personer, der opholder sig på skydebanen,
hvor der skydes mod stålmål skal ALTID bære briller, når der skydes på afstande af
under 150 m.
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Nærværende instruks er godkendt af politiet:
Aabenraa, den 17. marts 2021
Banen skal synes igen senest den: 17. marts 2023

(P704-65)12/2016)

Jan Schmidt
Politiassistent
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